
1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O 
CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. Resolucions
Resolució 90/IX del Parlament de Catalunya, de 

suport a l’inici d’un procés democràtic a la República de 
Guinea Equatorial
Tram. 250-00086/09
Adopció p. 13

Resolució 91/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
el respecte dels drets humans i les llibertats de la població 
del Sàhara Occidental
Tram. 250-00144/09
Adopció p. 13

Resolució 92/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
l’actitud del delegat del Govern davant la Unió Europea per a 
assolir l’ús oficial del català al Parlament Europeu
Tram. 250-00157/09
Adopció p. 13

Resolució 93/IX del Parlament de Catalunya, de 
condemna de la persecució i dels atemptats terroristes so-
ferts per comunitats cristianes d’Àfrica i d’Àsia i de defensa 
de la llibertat religiosa arreu del món
Tram. 250-00160/09
Adopció p. 14

Resolució 94/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
el projecte de construcció del segon centre d’atenció primà-
ria a Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
Tram. 250-00039/09
Adopció p. 14

Resolució 95/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
l’inici del projecte executiu del nou Hospital Universitari Doc-
tor Josep Trueta, de Girona
Tram. 250-00056/09
Adopció p. 15

Resolució 96/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
el projecte de construcció del nou Hospital Universitari Doc-
tor Josep Trueta, a Girona
Tram. 250-00076/09
Adopció p. 15

Resolució 97/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
el projecte de construcció del nou Hospital Universitari Doc-
tor Josep Trueta, a Girona, i el manteniment del servei de 
cirurgia cardíaca
Tram. 250-00103/09
Adopció p. 15

Resolució 98/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
el projecte executiu i l’inici de les obres del nou Hospital 
Universitari Doctor Josep Trueta, a Girona, i sobre el seu 
lideratge com a campus de salut
Tram. 250-00185/09
Adopció p. 16

Resolució 99/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
el projecte executiu del nou Hospital Verge de la Cinta, de 
Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 250-00060/09
Adopció p. 16

Resolució 100/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
la construcció d’un hospital regional a Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 250-00073/09
Adopció p. 16

Resolució 101/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
la construcció del nou hospital públic de les Terres de l’Ebre
Tram. 250-00225/09
Adopció p. 17

Resolució 102/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la construcció de l’Hospital Ernest Lluch, a Cerdanyola 
del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 250-00091/09
Adopció p. 17

Resolució 103/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la construcció de l’Hospital Ernest Lluch
Tram. 250-00224/09
Adopció p. 17

Resolució 104/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre l’ampliació de l’Hospital de Viladecans
Tram. 250-00094/09
Adopció p. 18

Resolució 105/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la realització de les obres d’ampliació de l’Hospital de 
Viladecans
Tram. 250-00099/09
Adopció p. 18

Resolució 106/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la construcció del nou Hospital Vicenç Ferrer, de Rubí 
(Vallès Occidental)
Tram. 250-00100/09
Adopció p. 18

Resolució 107/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
la redacció del projecte executiu d’un nou hospital a Vilano-
va i la Geltrú (Garraf)
Tram. 250-00107/09
Adopció p. 19

Resolució 108/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la construcció d’un centre d’atenció primària a Sant Pere 
de Ribes (Garraf) i l’adequació i el millorament del CAP Ro-
quetes
Tram. 250-00226/09
Adopció p. 19

Resolució 109/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre l’elaboració del projecte executiu de l’Hospital de Vila-
nova i la Geltrú (Garraf) i sobre la conversió de l’Hospital -  
Residència Sant Camil, de Sant Pere de Ribes (Garraf), en 
centre sociosanitari de referència
Tram. 250-00250/09
Adopció p. 19

2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, 
CANVI O DECAÏMENT

2.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de re-
solucions

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el desplegament de la 
Llei 30/2010, de vegueries, per a la creació de la vegueria de 
les Terres de l’Ebre
Tram. 250-00116/09
Rebuig p. 20
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Proposició de llei de modificació de la Llei 30/2010, 
del 3 d’agost, de vegueries, sobre el sistema d’elecció dels 
consells de vegueria
Tram. 202-00041/09
Esmenes a la totalitat p. 23

Proposició de llei de protecció civil de Catalunya
Tram. 202-00042/09
Esmenes a la totalitat p. 24

Proposició de llei dels serveis de prevenció, extin-
ció d’incendis i salvaments de la Generalitat
Tram. 202-00043/09
Esmenes a la totalitat p. 24

Proposició de llei de prohibició de la bandera es-
panyola
Tram. 202-00048/09
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 25

Proposició de llei del sistema tarifari integrat del 
transport públic de Catalunya
Tram. 202-00050/09
Presentació p. 25

Proposició de llei de creació del Penedès com a 
vegueria
Tram. 202-00051/09
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 26

Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, 
del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
Tram. 202-00052/09
Presentació p. 27

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de re-
solucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el proveïment de les 
places de funcionaris de presons i el manteniment dels in-
terins
Tram. 250-00253/09
Rectificació del text presentat, relativa a les esmenes pre-
sentades (BOPC 70) p. 28

Proposta de resolució sobre la situació als territoris 
kurds de l’Iraq
Tram. 250-00283/09
Esmenes presentades p. 28

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
servei de pediatria als centres d’assistència primària de 
Gavà (Baix Llobregat)
Tram. 250-00303/09
Esmenes presentades p. 28

Proposta de resolució sobre la dotació i el funcio-
nament del servei de pediatria de l’ABS Mataró 6
Tram. 250-00322/09
Esmenes presentades p. 29

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
recursos i els serveis de l’Hospital de Mataró (Maresme)
Tram. 250-00323/09
Esmenes presentades p. 29

Proposta de resolució sobre la dotació del servei de 
pediatria i de ginecologia als centres d’atenció primària Les 
Indianes i Centre, de Montcada i Reixac (Vallès Occidental)
Tram. 250-00324/09
Esmenes presentades p. 29

Proposta de resolució sobre la construcció del cen-
tre d’urgències d’atenció primària de Pineda de Mar (Ma-
resme)
Tram. 250-00325/09
Esmenes presentades p. 30

Proposta de resolució sobre la modificació de la 
legislació farmacèutica per a prioritzar la prescripció de me-
dicaments genèrics
Tram. 250-00327/09
Esmenes presentades p. 30

Proposta de resolució sobre el reinici del procés 
d’adjudicació de les obres per a la construcció de la residèn-
cia i centre de dia Sabadell Parc Central
Tram. 250-00140/09
Rebuig p. 20

Proposta de resolució sobre la constitució d’un 
grup de treball integrat per representants de la Generali-
tat, dels grups parlamentaris i de persones expertes per a 
analitzar les propostes polítiques i jurídiques relatives a les 
actuacions arran de la sentència del Tribunal Constitucional 
contrària a l’Estatut
Tram. 250-00143/09
Rebuig p. 20

Proposta de resolució sobre la no-aplicació del De-
cret 109/2011, relatiu a la pròrroga dels pressupostos per 
al 2010, als centres d’acolliment de menors i d’atenció re-
sidencial
Tram. 250-00145/09
Retirada p. 20

Proposta de resolució sobre la reclamació al Go-
vern italià d’una disculpa al poble de Catalunya pels bom-
bardeigs sobre Barcelona durant la Guerra Civil Espanyola
Tram. 250-00219/09
Retirada p. 20

Proposta de resolució sobre les activitats comme-
moratives de la proclamació de la República previstes per 
al 2011
Tram. 250-00231/09
Rebuig p. 20

Proposta de resolució sobre el nomenament d’un 
delegat o delegada del Govern per a l’àrea territorial delimi-
tada per l’àmbit funcional de planificació territorial del Pe-
nedès
Tram. 250-00254/09
Rebuig p. 20

Proposta de resolució sobre el nomenament dels 
serveis i els coordinadors territorials
Tram. 250-00255/09
Rebuig p. 21

Proposta de resolució sobre l’aprovació del regla-
ment dels estatuts de l’Agència Catalana de l’Esport
Tram. 250-00259/09
Rebuig p. 21

Proposta de resolució sobre la constitució de les 
vegueries de les Terres de l’Ebre i del Camp de Tarragona
Tram. 250-00351/09
Rebuig p. 21

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes 
de norma

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de modificació de la disposició 
transitòria primera de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre 
tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones ju-
rídiques
Tram. 200-00007/09
Text presentat p. 21
Sol·licitud de tramitació en lectura única davant el Ple p. 22

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de la biodiversitat i el patrimoni 
natural
Tram. 202-00039/09
Esmenes a la totalitat p. 23

Proposició de llei de modificació dels articles 20, 
21 i 22.1 del Decret legislatiu 4/2003, del 4 de novembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització comar-
cal de Catalunya
Tram. 202-00040/09
Esmenes a la totalitat p. 23
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Proposta de resolució sobre l’inici de les obres per 
a l’accessibilitat de l’estació de metro de Virrei Amat
Tram. 250-00365/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre la transformació de la 
base de muntatge i manteniment de Vilafranca en una esta-
ció per a trens d’alta velocitat
Tram. 250-00366/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre l’establiment de des-
comptes en les tarifes dels autobusos interurbans als usu-
aris discapacitats
Tram. 250-00367/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre la dotació de mitjans 
a les agrupacions de defensa forestal del Maresme per a la 
prevenció i la lluita contra els incendis forestals
Tram. 250-00368/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un dis-
tricte únic als efectes d’elecció del centre escolar en el pro-
cés de matriculació
Tram. 250-00369/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre la reclamació al Go-
vern de l’Estat de la redacció dels projectes i l’execució del 
cobriment parcial de la carretera B-20 a Santa Coloma de 
Gramenet, entre el riu Besòs i el Parc Europa
Tram. 250-00370/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un sis-
tema de devolució del bitllet dels transports públics en els 
casos d’irregularitats en el servei
Tram. 250-00371/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre la publicitat de les da-
des sobre la contaminació radioactiva
Tram. 250-00372/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre la col·laboració amb 
les instàncies judicials en els casos de delictes ambientals
Tram. 250-00373/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre la garantia de la recep-
ció del senyal de la TDT a les comarques de la Ribagorça, el 
Solsonès, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, les Garrigues i 
la Segarra
Tram. 250-00374/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre la reimplantació dels 
estudis de batxillerat a l’Institut Rambla Prim, de Barcelona
Tram. 250-00375/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre el reinici de les obres 
de construcció de l’Institut de Roda de Barà (Tarragonès)
Tram. 250-00376/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre la licitació de les obres 
de construcció de la Residència i Centre de Dia Sabadell 
Parc Central
Tram. 250-00377/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre la resposta a les ne-
cessitats educatives de Castellar del Vallès (Vallès Occi-
dental)
Tram. 250-00378/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre l’assumpció pel De-
partament d’Interior de l’Acord amb les organitzacions sin-
dicals del Cos de Mossos d’Esquadra relatiu a la regulació 
de la segona activitat i la integració laboral del personal amb 
invalidesa permanent
Tram. 250-00379/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre l’assumpció de la pro-
tecció dels drets humans al Sàhara Occidental per part de la 
Missió de les Nacions Unides per al Referèndum del Sàhara 
Occidental
Tram. 250-00328/09
Esmenes presentades p. 30

Proposta de resolució sobre la generalització del 
sistema de finançament de la prestació dels serveis sanitaris 
amb base territorial i capitativa
Tram. 250-00331/09
Esmenes presentades p. 30

Proposta de resolució sobre el garantiment del ca-
lendari d’inversions en l’àmbit de la salut d’acord amb el Pla 
d’estructures i inversions 2004-2012
Tram. 250-00332/09
Esmenes presentades p. 31

Proposta de resolució sobre la consensuació amb 
els agents socials de l’àmbit de la salut dels escenaris eco-
nòmics i pressupostaris fins al 2014 en l’elaboració dels 
pressupostos del 2011
Tram. 250-00333/09
Esmenes presentades p. 31

Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’Hos-
pital de Viladecans (Baix Llobregat) i sobre la convocatòria 
del Govern Territorial de Salut del Baix Llobregat Litoral amb 
relació als projectes en aquest territori
Tram. 250-00338/09
Esmenes presentades p. 31

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
recursos i els serveis de l’Hospital Parc Taulí de Sabadell 
(Vallès Occidental)
Tram. 250-00346/09
Esmenes presentades p. 31

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
serveis de l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’acabament 
de la segona fase de l’ampliació de l’hospital
Tram. 250-00347/09
Esmenes presentades p. 32

Proposta de resolució sobre l’eliminació del requisit 
del límit d’edat per a l’accés al Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00357/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre la creació d’un òrgan 
de representació política al Baix Llobregat com a canal de 
comunicació amb el Govern
Tram. 250-00358/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre la consolidació del 
pressupost del Consorci per a la Normalització Lingüística 
per a cobrir la demanda de cursos de català
Tram. 250-00359/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre la creació d’un centre 
d’atenció primària al barri de Gavà Mar, a Gavà (Baix Llo-
bregat)
Tram. 250-00360/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre l’execució del projecte 
del nou centre d’atenció primària del barri de la Mina, de 
Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)
Tram. 250-00361/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre l’inici de les obres 
d’ampliació de l’Escola Olga Xirinacs, de Tarragona
Tram. 250-00362/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre la inclusió del llentiscle 
al Catàleg de flora amenaçada de Catalunya
Tram. 250-00363/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre la modificació del De-
cret 309/2011, pel qual es regula el Consell per a l’Impuls i 
l’Ordenació de la Reforma de l’Administració
Tram. 250-00364/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 33
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Proposta de resolució sobre l’impuls d’un pacte na-
cional per a la inclusió social i l’eradicació de la pobresa
Tram. 250-00396/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre el calendari d’execució 
de les obres pendents a les línies 9, 10, 2 i 1 del metro i del 
nou traçat en doble via del tren des de l’estació del Prat de 
Llobregat fins a la terminal 1 de l’aeroport de Barcelona
Tram. 250-00397/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre la reclamació de la de-
volució dels imports recaptats pel cànon digital del 2003 
ençà
Tram. 250-00398/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre la tramitació parla-
mentària del Projecte de llei de governs locals i del Projecte 
de llei de finançament local
Tram. 250-00399/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre la destinació dels ajuts 
per a la projecció internacional de l’esport català
Tram. 250-00400/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre la implementació de 
l’oficina judicial i del sistema e-justícia.cat
Tram. 250-00401/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre el compliment del Pac-
te de salut de Tarragona
Tram. 250-00403/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre el suport a la banca 
ètica
Tram. 250-00404/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre el garantiment d’una 
solució per a evitar el pas de vehicles pesants pel centre de 
Sant Julià de Vilatorta (Osona)
Tram. 250-00405/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre la constitució de 
l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball i el desenvolupa-
ment del Cos de Subinspectors de Seguretat i Salut en el 
Treball
Tram. 250-00406/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
servei d’urgències als centres d’atenció primària de Breda, 
Hostalric i Anglès (Selva)
Tram. 250-00407/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre el conveni de col-
laboració entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural i l’Ajuntament de Castelló 
d’Empúries (Alt Empordà) per a traslladar el fons del Centre 
de Documentació del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà a la biblioteca de Castelló d’Empúries
Tram. 250-00408/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre l’increment de la fre-
qüència de pas dels autobusos de la línia L1172 entre Sant 
Quintí de Mediona i Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
Tram. 250-00409/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre el desplegament de 
la Llei 11/2010, de l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball
Tram. 250-00410/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre la destinació de la 
caserna de la Guàrdia Civil de Sant Quintí de Mediona (Alt 
Penedès) a l’Agrupació de Defensa Forestal de l’Alt Penedès
Tram. 250-00411/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre l’eix de La Conreria, a 
la carretera B-500, entre Mollet del Vallès i Badalona
Tram. 250-00380/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre el Pla territorial secto-
rial d’habitatge
Tram. 250-00381/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre el tancament i el des-
mantellament de la central tèrmica de Cubelles (Garraf)
Tram. 250-00382/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre l’inici de les obres 
d’ampliació de l’Escola Lola Anglada, de Badalona (Barce-
lonès)
Tram. 250-00383/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre el Grup MIFAS
Tram. 250-00384/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre el compliment de 
l’apartat IV.2.e de la Resolució 671/VII, relativa al món agrari
Tram. 250-00385/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre la convocatòria dels 
ajuts del Pla de concentració, intercooperació i modernitza-
ció de cooperatives per al 2011
Tram. 250-00386/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre el compliment dels 
compromisos entre la Generalitat i Habitatge Municipal de 
Sabadell, SA
Tram. 250-00387/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre el millorament de les 
àrees de descans de les autopistes
Tram. 250-00388/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre l’excepció a la prohi-
bició de circular els caps de setmana i els festius per als 
camions de transport de raïm o most durant el període de 
la verema
Tram. 250-00389/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre la represa dels tràmits 
per a la construcció del nou Institut Nacional d’Educació 
Física de Catalunya al Baix Camp i al Montsià
Tram. 250-00390/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre el soterrament de les 
vies del tren a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 250-00391/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre el millorament de la 
línia de tren entre Figueres, Portbou i Cervera de la Marenda, 
al Rosselló
Tram. 250-00392/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre la designació de l’Hos-
pital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès Occidental), per al des-
plegament del Pla integral d’atenció en salut mental
Tram. 250-00393/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre la continuïtat de Caca-
olat a Catalunya
Tram. 250-00394/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre l’aplicació del Decret 
164/2010, de regulació dels habitatges d’ús turístic
Tram. 250-00395/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38
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Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de 
construcció d’una escola a la Zona 2, de Girona, i d’un insti-
tut al sector de Palau, de Girona
Tram. 250-00428/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre l’enderrocament de 
l’edifici antic de l’Escola Pericot, de Girona
Tram. 250-00429/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de 
construcció de la nova Escola Pericot, de Girona, a la zona 
de Montilivi
Tram. 250-00430/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre la mediació amb Pi-
aggio perquè reconsideri la decisió de tancar la planta de 
Martorelles (Vallès Oriental) i sobre el sector de la motoci-
cleta a Catalunya
Tram. 250-00431/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre el pagament de la sub-
venció per al pavelló poliesportiu d’Arenys de Munt (Mares-
me)
Tram. 250-00433/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre el desplegament de 
la Llei 24/2009, del Síndic de Greuges, i sobre la signatura 
d’un conveni de col·laboració amb el Govern de l’Estat que 
permeti al Síndic de Greuges complir les seves funcions en 
espais de titularitat estatal
Tram. 250-00434/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre l’execució de les obres 
del tractament terciari de les aigües residuals de l’estació 
depuradora de l’Alt Maresme
Tram. 250-00435/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre el compliment de la 
Moció 9/IX i sobre les gestions per a mantenir la producció 
d’Ossa Motor a Catalunya
Tram. 250-00436/09
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre la renovació dels con-
tractes programa de l’Institut Català de les Dones amb els 
ens locals per a garantir la continuïtat dels serveis d’atenció 
i informació a les dones
Tram. 250-00437/09
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre la redacció del Pla di-
rector urbanístic de les infraestructures de transport a la 
comarca del Maresme
Tram. 250-00438/09
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un codi 
de bones pràctiques administratives
Tram. 250-00439/09
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre els preus dels produc-
tes venuts als economats dels centres penitenciaris
Tram. 250-00440/09
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre la senyalització de Ba-
dia del Vallès (Vallès Occidental) a les sortides i als carrils de 
desacceleració de la carretera C-58
Tram. 250-00441/09
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre la represa de les obres 
de prolongació dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalu-
nya a Terrassa (Vallès Occidental)
Tram. 250-00412/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre l’adquisició i l’inici de 
les obres per a implantar un nou accelerador lineal d’elec-
trons a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida
Tram. 250-00413/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre l’obertura d’una oficina 
de treball de la Generalitat al districte de Sants-Montjuïc de 
Barcelona
Tram. 250-00414/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre la creació el 2011 de 
l’oficina de la víctima d’accidents de trànsit prevista pel Pla 
de seguretat viària 2011-2013
Tram. 250-00415/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre la incorporació de 
nous pediatres al CAP La Farigola de Cerdanyola del Vallès 
(Vallès Occidental)
Tram. 250-00416/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre la posició del conjunt 
monumental del Turó de la Seu Vella de Lleida en la llista de 
béns susceptibles d’ésser declarats patrimoni mundial
Tram. 250-00417/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre l’agilitació de les sol-
licituds d’obertura de les noves oficines de farmàcia de 
l’Àrea Bàsica de Salut Tarragona 4
Tram. 250-00418/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre la restitució de la car-
retera BP-2427, en l’accés a l’autopista AP-7 a Sant Sadurní 
d’Anoia (Alt Penedès), a l’estat anterior a les obres de reorde-
nació del sistema de peatges a Martorell
Tram. 250-00419/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre l’increment de trens 
entre Barcelona i Lleida per la línia de Manresa
Tram. 250-00420/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de 
l’accés ferroviari a la terminal T1 de l’aeroport de Barcelona
Tram. 250-00421/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de 
construcció de l’Escola del Bosc de la Pabordia, de Girona
Tram. 250-00422/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre l’inici de les obres 
d’ampliació del CAP Montilivi, de Girona, el 2011
Tram. 250-00423/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre l’increment dels efec-
tius del Cos dels Mossos d’Esquadra a Girona
Tram. 250-00424/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre l’execució del projecte 
de construcció de la seu del Cos dels Mossos d’Esquadra a 
Salt (Gironès)
Tram. 250-00425/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de 
construcció d’una escola d’adults a Girona
Tram. 250-00426/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre la creació d’un pla 
educatiu d’entorn al barri del Pont Major, de Girona
Tram. 250-00427/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43
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Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut del Baix Penedès
Tram. 250-00455/09
Tramesa a la Comissió p. 49
Termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut del Tarragonès
Tram. 250-00456/09
Tramesa a la Comissió p. 49
Termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut de l’Alt Empordà
Tram. 250-00457/09
Tramesa a la Comissió p. 49
Termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut del Baix Empordà
Tram. 250-00458/09
Tramesa a la Comissió p. 49
Termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut del Gironès - Pla de l’Estany -  
Selva Interior
Tram. 250-00459/09
Tramesa a la Comissió p. 49
Termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut de Lleida
Tram. 250-00460/09
Tramesa a la Comissió p. 50
Termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut del Bages - Solsonès
Tram. 250-00461/09
Tramesa a la Comissió p. 50
Termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut del Berguedà
Tram. 250-00462/09
Tramesa a la Comissió p. 50
Termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut d’Osona
Tram. 250-00463/09
Tramesa a la Comissió p. 50
Termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut de l’Alt Penedès
Tram. 250-00464/09
Tramesa a la Comissió p. 50
Termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut del Garraf
Tram. 250-00465/09
Tramesa a la Comissió p. 51
Termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut de l’Anoia
Tram. 250-00466/09
Tramesa a la Comissió p. 51
Termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut del Maresme
Tram. 250-00467/09
Tramesa a la Comissió p. 51
Termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut del Barcelonès
Tram. 250-00468/09
Tramesa a la Comissió p. 51
Termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre el reallotjament de les 
famílies afectades per la reforma del barri de la Catalana, de 
Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)
Tram. 250-00442/09
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de 
construcció del nou edifici de l’Escola Marta Mata del Ven-
drell (Baix Penedès)
Tram. 250-00443/09
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre el projecte constructiu 
i l’execució de les obres dels nous accessos sud, viari i ferro-
viari, al port de Barcelona
Tram. 250-00444/09
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre les actuacions per a 
evitar el tancament o la deslocalització d’Ossa Motor i sobre 
les mesures de suport al sector de la motocicleta
Tram. 250-00445/09
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre la matriculació dels 
alumnes de l’escola d’Olesa de Bonesvalls (Alt Penedès) a 
l’institut de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) i al SES de 
Begues (Baix Llobregat)
Tram. 250-00446/09
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
drets de les famílies que han preinscrit els seus fills a l’insti-
tut Mediterrània del Masnou (Maresme)
Tram. 250-00447/09
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre les obres d’inici de les 
obres de construcció de l’Escola Nova de Cervelló (Baix 
Llobregat)
Tram. 250-00448/09
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut de l’Alt Urgell
Tram. 250-00449/09
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut de l’Alta Ribagorça
Tram. 250-00450/09
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut de la Cerdanya
Tram. 250-00451/09
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut del Pallars Jussà - Pallars So-
birà
Tram. 250-00452/09
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut de l’Hospitalet i el Prat de 
Llobregat
Tram. 250-00453/09
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut del Baix Camp
Tram. 250-00454/09
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48
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Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut de l’Alt Camp i la Conca de 
Barberà
Tram. 250-00483/09
Tramesa a la Comissió p. 54
Termini de presentació d’esmenes p. 54

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
de la Comissió Permanent i la Junta General del Consorci 
Sanitari de Barcelona
Tram. 250-00484/09
Tramesa a la Comissió p. 54
Termini de presentació d’esmenes p. 54

Proposta de resolució sobre el garantiment de la 
dotació pressupostària a l’Agència Catalana de l’Aigua per a 
dur a terme actuacions de correcció hidrològica al riu Tenes
Tram. 250-00485/09
Tramesa a la Comissió p. 55
Termini de presentació d’esmenes p. 55

Proposta de resolució sobre el requeriment a 
l’Agència Catalana de l’Aigua perquè dugui a terme diverses 
actuacions al delta de la Tordera
Tram. 250-00486/09
Tramesa a la Comissió p. 55
Termini de presentació d’esmenes p. 55

Proposta de resolució sobre el manteniment de la 
sisena hora a les escoles
Tram. 250-00487/09
Tramesa a la Comissió p. 55
Termini de presentació d’esmenes p. 55

Proposta de resolució sobre la inclusió als pressu-
postos del 2011 d’una dotació per al compliment del Pla de 
millora hidràulica i ambiental al riu Tenes
Tram. 250-00488/09
Tramesa a la Comissió p. 55
Termini de presentació d’esmenes p. 55

Proposta de resolució sobre el compliment de la 
normativa d’estalvi i eficiència energètica en els edificis
Tram. 250-00489/09
Tramesa a la Comissió p. 55
Termini de presentació d’esmenes p. 55

Proposta de resolució sobre l’ús de combustibles 
renovables alternatius i sobre la substitució progressiva de 
les centrals tèrmiques convencionals per les de cicle com-
binat
Tram. 250-00490/09
Tramesa a la Comissió p. 56
Termini de presentació d’esmenes p. 56

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
específic de foment del transport públic
Tram. 250-00491/09
Tramesa a la Comissió p. 56
Termini de presentació d’esmenes p. 56

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
d’estalvi i eficiència energètica
Tram. 250-00492/09
Tramesa a la Comissió p. 56
Termini de presentació d’esmenes p. 56

Proposta de resolució sobre el coneixement de la 
situació d’Alstom i sobre les actuacions per a garantir la con-
tinuïtat de l’empresa
Tram. 250-00493/09
Tramesa a la Comissió p. 56
Termini de presentació d’esmenes p. 56

Proposta de resolució sobre la inclusió en el pres-
supost del 2011 d’una partida pressupostària per a l’execu-
ció de les obres del nou centre d’atenció primària de la Mina, 
a Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)
Tram. 250-00494/09
Tramesa a la Comissió p. 56
Termini de presentació d’esmenes p. 56

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
serveis i els recursos de l’Hospital de Mataró i sobre el funci-
onament del Consorci Hospitalari de Mataró
Tram. 250-00495/09
Tramesa a la Comissió p. 57
Termini de presentació d’esmenes p. 57

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut de l’Alt Maresme i la Selva 
Marítima
Tram. 250-00469/09
Tramesa a la Comissió p. 51
Termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut del Baix Llobregat
Tram. 250-00470/09
Tramesa a la Comissió p. 52
Termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut del Baix Llobregat Litoral
Tram. 250-00471/09
Tramesa a la Comissió p. 52
Termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut del Baix Llobregat Nord
Tram. 250-00472/09
Tramesa a la Comissió p. 52
Termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut del Baix Montseny
Tram. 250-00473/09
Tramesa a la Comissió p. 52
Termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut del Baix Vallès
Tram. 250-00474/09
Tramesa a la Comissió p. 52
Termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut del Vallès Oriental Sector 
Central
Tram. 250-00475/09
Tramesa a la Comissió p. 53
Termini de presentació d’esmenes p. 53

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut del Vallès Occidental Est
Tram. 250-00476/09
Tramesa a la Comissió p. 53
Termini de presentació d’esmenes p. 53

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut del Vallès Occidental Oest
Tram. 250-00477/09
Tramesa a la Comissió p. 53
Termini de presentació d’esmenes p. 53

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut de la Garrotxa
Tram. 250-00478/09
Tramesa a la Comissió p. 53
Termini de presentació d’esmenes p. 53

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut del Ripollès
Tram. 250-00479/09
Tramesa a la Comissió p. 53
Termini de presentació d’esmenes p. 53

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut de l’Altebrat
Tram. 250-00480/09
Tramesa a la Comissió p. 54
Termini de presentació d’esmenes p. 54

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut del Baix Ebre
Tram. 250-00481/09
Tramesa a la Comissió p. 54
Termini de presentació d’esmenes p. 54

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut del Montsià
Tram. 250-00482/09
Tramesa a la Comissió p. 54
Termini de presentació d’esmenes p. 54
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Proposta de resolució sobre les mesures per a ga-
rantir la programació quirúrgica del servei de cirurgia maxil-
lofacial de l’Hospital Universitari Joan XXIII, de Tarragona
Tram. 250-00508/09
Tramesa a la Comissió p. 59
Termini de presentació d’esmenes p. 59

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
recursos per a netejar les aigües del litoral durant la tempo-
rada alta de turisme
Tram. 250-00509/09
Presentació p. 60

Proposta de resolució sobre les actuacions per a 
garantir la continuïtat i la producció de Sharp a Sant Cugat 
del Vallès (Vallès Occidental) i sobre el nou expedient de 
regulació d’ocupació
Tram. 250-00510/09
Presentació p. 60

Proposta de resolució sobre la presentació del pro-
jecte de llei de modificació de la Llei 19/2010, de regulació 
de l’impost sobre successions i donacions
Tram. 250-00511/09
Presentació p. 61

Proposta de resolució sobre el manteniment de 
l’Institut de Diagnòstic per la Imatge
Tram. 250-00512/09
Presentació p. 62

Proposta de resolució sobre l’inici dels ensenya-
ments de batxillerat a l’Institut Mediterrània del Vendrell 
(Baix Penedès) a partir del curs 2011-2012
Tram. 250-00513/09
Presentació p. 62

Proposta de resolució sobre el compliment del con-
veni relatiu al tancament progressiu del dipòsit de residus de 
Les Valls signat entre l’antic Departament de Medi Ambient i 
Habitatge, l’Agència de Residus de Catalunya i l’Ajuntament 
de Santa Maria de Palautordera (Vallès Oriental)
Tram. 250-00514/09
Presentació p. 63

Proposta de resolució sobre les iniciatives i el su-
port a les mesures per a fomentar l’ús del català en l’Admi-
nistració de justícia
Tram. 250-00515/09
Presentació p. 63

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
ajuts a les famílies
Tram. 250-00516/09
Presentació p. 64

Proposta de resolució sobre les llicències d’explo-
tació i el tancament de centrals nuclears, l’impuls d’un pla de 
dinamització per a les comarques afectades pel tancament 
d’Ascó I i sobre altres mesures de tipus energètic
Tram. 250-00517/09
Presentació p. 65

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres 
informes de la Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
31/2010, referent a l’Autoritat del Transport Metropolità, cor-
responent als exercicis 2006 i 2007; a l’Informe de fisca-
lització 32/2010, referent a Gestió d’Infraestructures, SA, 
corresponent al 2007; a l’Informe de fiscalització 35/2010, 
referent a la gestió dels concerts educatius del Departament 
d’Educació, corresponent al curs 2008-2009; a l’Informe de 
fiscalització 36/2010, referent a l’Institut de Seguretat Públi-
ca de Catalunya, corresponent al 2009;  a l’Informe sobre el 
Compte general de la Generalitat de Catalunya correspo-
nent al 2008
Tram. 256-00087/08, 256-00001/09, 256-00002/09, 
256-00003/09, 257-00001/09
Propostes de resolució presentades pels grups parla-
mentaris p. 66

Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
institut a la Vinyota, a Mollet del Vallès (Vallès Oriental)
Tram. 250-00496/09
Tramesa a la Comissió p. 57
Termini de presentació d’esmenes p. 57

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’una llei 
de declaració del parc natural de la conca lacustre de Ba-
nyoles (Pla de l’Estany)
Tram. 250-00497/09
Tramesa a la Comissió p. 57
Termini de presentació d’esmenes p. 57

Proposta de resolució sobre el compliment del con-
veni signat amb l’Agència de Residus de Catalunya i l’Ajunta-
ment de Santa Maria de Palautordera (Vallès Oriental) per al 
tancament del dipòsit controlat de residus de les Valls
Tram. 250-00498/09
Tramesa a la Comissió p. 57
Termini de presentació d’esmenes p. 57

Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’hora-
ri d’atenció del centre d’atenció primària de Sant Sadurní 
d’Anoia (Alt Penedès)
Tram. 250-00499/09
Tramesa a la Comissió p. 57
Termini de presentació d’esmenes p. 57

Proposta de resolució sobre el l’inici del procés 
d’adjudicació de les obres per a la construcció de la residèn-
cia i centre de dia Sabadell Parc Central
Tram. 250-00500/09
Tramesa a la Comissió p. 58
Termini de presentació d’esmenes p. 58

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un con-
veni entre el Consell de Seguretat Nuclear i la Generalitat 
per a revisar els criteris d’autorització d’explotació de les 
centrals nuclears i sobre el traspàs dels fons per residus 
radioactius que es paguen a ENRESA
Tram. 250-00501/09
Tramesa a la Comissió p. 58
Termini de presentació d’esmenes p. 58

Proposta de resolució sobre la subscripció d’un 
conveni marc de col·laboració entre el Departament d’Inte-
rior i el Ministeri de l’Interior en matèria de seguretat nuclear
Tram. 250-00502/09
Tramesa a la Comissió p. 58
Termini de presentació d’esmenes p. 58

Proposta de resolució sobre l’impuls i el garanti-
ment de les actuacions del servei d’informació i assessora-
ment sobre el deute hipotecari i la seva col·laboració amb els 
ens locals i financers
Tram. 250-00503/09
Tramesa a la Comissió p. 58
Termini de presentació d’esmenes p. 58

Proposta de resolució sobre la prolongació de la 
línia 8 de rodalia fins a Vilafranca del Penedès i sobre l’incre-
ment de la freqüència de pas de trens
Tram. 250-00504/09
Tramesa a la Comissió p. 58
Termini de presentació d’esmenes p. 59

Proposta de resolució sobre la publicació en el 
DOGC de les modificacions de la relació de llocs de treball 
del personal laboral de l’Administració de la Generalitat
Tram. 250-00505/09
Tramesa a la Comissió p. 59
Termini de presentació d’esmenes p. 59

Proposta de resolució sobre la publicació en el 
DOGC de les modificacions de la relació de llocs de treball 
del personal eventual de l’Administració de la Generalitat
Tram. 250-00506/09
Tramesa a la Comissió p. 59
Termini de presentació d’esmenes p. 59

Proposta de resolució sobre la retirada de les restes 
d’obres, maquinària i línies elèctriques de la desembocadura 
i del delta de la Tordera pertanyents a la primera fase de 
construcció de la dessaladora de Blanes (Selva)
Tram. 250-00507/09
Tramesa a la Comissió p. 59
Termini de presentació d’esmenes p. 59
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Adscripció de diputats del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya p. 75
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari Socialista p. 75
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa p. 75
Adscripció de diputats del Subgrup Parlamentari Ciutadans p. 75
Membres designats pel Govern  p. 75
Designació de la presidència i adscripció de diputats del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió p. 75
Adscripció de diputats del Grup parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya p. 76
Constitució i ratificació del president p. 76

4.48. Intergrups parlamentaris

Composició de l’Intergrup per la Pau i la Llibertat 
al Sàhara
Tram. 413-00001/09
Constitució i elecció del coordinador p. 76

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 56/IX,  
sobre els recursos destinats a garantir l’assistència jurídica 
gratuïta
Tram. 290-00049/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 77

Control del compliment de la Resolució 59/IX,  
sobre la construcció del nou edifici judicial de Tarragona
Tram. 290-00052/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 77

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Interior amb el conseller d’Interior sobre l’actuació del seu 
departament amb relació als incidents de la plaça de Catalu-
nya de Barcelona del 27 de maig de 2011
Tram. 354-00037/09
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre l’operació de desa-
llotjament de la plaça de Catalunya de Barcelona del 27 de 
maig de 2011
Tram. 354-00038/09
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre l’operació de desa-
llotjament de la plaça de Catalunya de Barcelona i d’altres 
llocs de Catalunya del 27 de maig de 2011
Tram. 354-00039/09
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Sol·licitud de sessió informativa de la comissió cor-
responent amb el conseller d’Interior sobre la intervenció 
dels Mossos d’Esquadra a la plaça de Catalunya de Barce-
lona el 27 de maig de 2011
Tram. 354-00040/09
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre la intervenció policial 
a la plaça de Catalunya de Barcelona del 27 de maig de 2011
Tram. 354-00041/09
Acord sobre la sol·licitud p. 78

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació Espanyola de Caixes d’Estalvis amb re-
lació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l’àmbit hi-
potecari
Tram. 352-00017/09
Retirada de la sol·licitud p. 78

3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació da-
vant les Corts Generals

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 7/1980, de 5 de juliol, de llibertat religiosa
Tram. 270-00005/09
Esmenes a la totalitat p. 71

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general
Tram. 270-00006/09
Esmenes a la totalitat p. 72

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
2/2011, d’economia sostenible
Tram. 270-00007/09
Esmenes a la totalitat p. 72

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
d’enjudiciament criminal
Tram. 270-00010/09
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 72

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre el compliment del 
principi de seguretat jurídica
Tram. 300-00056/09
Presentació p. 73

Interpel·lació al Govern sobre l’espai català de co-
municació
Tram. 300-00057/09
Presentació p. 73

Interpel·lació al Govern sobre la política retributi-
va dels consellers, els alts càrrecs, el personal eventual, el 
personal directiu de les empreses públiques, i els diputats i 
altres càrrecs electes de les administracions públiques ca-
talanes
Tram. 300-00058/09
Presentació p. 73

Interpel·lació al Govern sobre la qualitat democrà-
tica
Tram. 300-00059/09
Presentació p. 73

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de mo-
bilitat
Tram. 300-00060/09
Presentació p. 74

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques medi-
ambientals
Tram. 300-00061/09
Presentació p. 74

4. INFORMACIÓ

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.12. Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió de Polítiques de Jo-
ventut
Tram. 411-00002/09
Proposta d’incorporació d’especialistes o tècnics p. 74

4.45.13. Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi d’un Nou Mo-
del de Finançament basat en el Concert Econòmic
Tram. 406-00001/09
Adscripció de diputats del Subgrup Parlamentari de Soli-
daritat Catalana per la Independència p. 74
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presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 352-00068/09
Retirada de la sol·licitud p. 80

Sol·licitud de compareixença de representants de 
les direccions funcionals de l’Oficina Antifrau de Catalunya 
davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informin de 
les activitats de l’Oficina del 2010 i el 2011
Tram. 356-00060/09
Acord sobre la sol·licitud p. 80

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana d’Organitzacions No Governamen-
tals per al Desenvolupament davant la Comissió de Coope-
ració i Solidaritat perquè informi sobre els objectius de la 
Federació
Tram. 356-00096/09
Sol·licitud p. 80

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica 
davant la Comissió de Salut perquè exposi el document de 
consens sobre el tabaquisme
Tram. 356-00103/09
Sol·licitud p. 81

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Comitè Nacional per a la prevenció del Tabaquisme da-
vant la Comissió de Salut perquè exposi el document de 
consens sobre el tabaquisme
Tram. 356-00104/09
Sol·licitud p. 81

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Cata-
lunya i de Balears davant la Comissió de Salut per a donar a 
conèixer la institució i els seus objectius
Tram. 356-00105/09
Sol·licitud p. 81

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Societat Catalana de Dret Sanitari davant la Comissió 
de Salut per a donar a conèixer la institució i els seus ob-
jectius
Tram. 356-00106/09
Sol·licitud p. 81

Sol·licitud de compareixença de representants de 
la Cambra de Comerç Catalunya Israel davant la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació perquè presentin la nova etapa 
d’aquesta entitat
Tram. 356-00110/09
Sol·licitud p. 81

Sol·licitud de compareixença d’Antoni Argent Ba-
llús, president de l’Associació Educativa i Formativa Tbclass, 
davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè 
informi sobre el projecte educatiu «Millorem»
Tram. 356-00111/09
Sol·licitud p. 82

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de mem-
bres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Polítiques de 
Joventut amb el conseller de Benestar Social i Família per a 
informar sobre els objectius i les actuacions que ha d’impul-
sar en l’àmbit de les polítiques adreçades als joves
Tram. 355-00014/09
Substanciació p. 82

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre el tan-
cament de l’empresa Yamaha de Palau-solità i Plegamans 
(Vallès Occidental) i sobre les accions per a afrontar la situ-
ació del sector
Tram. 355-00031/09
Substanciació p. 82

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre la 
situació de Yamaha de Palau-solità i Plegamans (Vallès Oc-
cidental)
Tram. 355-00032/09
Substanciació p. 82

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació Espanyola de Caixes d’Estalvis amb re-
lació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 352-00022/09
Retirada de la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació Espanyola de Caixes d’Estalvis amb re-
lació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el so-
breendeutament personal i familiar i de protecció enfront de 
procediments d’execució que afecten l’habitatge habitual
Tram. 352-00028/09
Retirada de la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença de Marisa Amugu, 
afectada pel procediment d’execució hipotecària, amb re-
lació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l’àmbit hi-
potecari
Tram. 352-00035/09
Retirada de la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una representació 
del Fòrum de síndics, síndiques, defensors i defensores lo-
cals de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 352-00040/09
Retirada de la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’Adolf Todó, director 
general de Catalunya Caixa, amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 352-00042/09
Retirada de la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença de Marisa Amugu, 
afectada per l’actual procediment d’execució hipotecària, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el 
sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront 
de procediments d’execució que afecten l’habitatge habitual
Tram. 352-00048/09
Retirada de la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una representació 
del Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores 
Locals de Catalunya amb relació a la Proposta per a presen-
tar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i 
de protecció enfront de procediments d’execució que afec-
ten l’habitatge habitual
Tram. 352-00053/09
Retirada de la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’Adolf Todó, director 
de Catalunya Caixa, amb relació a la Proposta per a presen-
tar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i 
de protecció enfront de procediments d’execució que afec-
ten l’habitatge habitual
Tram. 352-00055/09
Retirada de la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença de Marisa Amugu, 
afectada per un procediment d’execució hipotecària, amb 
relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 352-00061/09
Retirada de la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una representació 
del Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores 
Locals de Catalunya amb relació a la Proposta per a presen-
tar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 352-00066/09
Retirada de la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’Adolf Todó, director 
general de Catalunya Caixa, amb relació a la Proposta per a 
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Sessió informativa de la Comissió d’Afers Instituci-
onals amb la directora de l’Autoritat Catalana de Protecció 
de Dades per a presentar la memòria corresponent al 2010
Tram. 359-00006/09
Substanciació p. 83

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària núm. 12 
Convocada per al dia 15 de juny de 2011 p. 83

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i 
comunicacions del Govern i d’altres òrgans

4.70.10. Altres comunicacions

Informe i valoració del Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya sobre el pluralisme en la televisió i la ràdio durant 
la campanya de les eleccions municipals del 2011
Tram. 337-00009/09
Presentació p. 84

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Cessament d’un funcionari interí
Acord p. 84

Pròrroga del nomenament d’un funcionari interí
Acord p. 85

4.90.15. Contractació

Contractació del servei d’atenció de visites i de la 
botiga del Parlament de Catalunya durant els caps de set-
mana i els dies festius
Tram. 615-00001/09
Formalització del contracte p. 86

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre les operacions policials a la plaça 
de Catalunya de Barcelona i a la plaça de Ricard Vinyes de 
Lleida del 27 de maig de 2011
Tram. 355-00035/09
Substanciació p. 82

Sessió informativa de la Comissió de Cultura i Llen-
gua amb el conseller de Cultura sobre la reorganització de 
l’estructura cultural pública
Tram. 355-00036/09
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 82

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre l’operació policial de desallotja-
ment de la plaça de Catalunya de Barcelona del 27 de maig 
de 2011
Tram. 355-00037/09
Acord de tenir la sessió informativa p. 82
Substanciació p. 83

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autori-
tats, de funcionaris i d’altres persones

Compareixença del director general per a la Immi-
gració davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració 
per a informar sobre la política d’immigració
Tram. 357-00010/09
Substanciació p. 83

Compareixença del director general per a la Immi-
gració davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració 
per a informar sobre el desplegament de la Llei 10/2010, el 
compliment del Pacte nacional per a la immigració i les acci-
ons amb relació al Reglament de la Llei d’estrangeria
Tram. 357-00051/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 83

Compareixença de representants de les direccions 
funcionals de l’Oficina Antifrau de Catalunya davant la Co-
missió d’Afers Institucionals perquè informin de les activitats 
de l’Oficina del 2010 i el 2011
Tram. 357-00052/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 83
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Resolució 91/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre el respecte dels drets humans i les lli-
bertats de la població del Sàhara Occidental
Tram. 250-00144/09

Adopció
Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea
Sessió núm. 3, 26.05.2011, DSPC-C 83

Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea

La Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea, en 
la sessió tinguda el 26 de maig de 2011, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució sobre el respecte dels 
drets humans i les llibertats de la població del Sàhara 
Occidental (tram. 250-00144/09), presentada pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

1. El Parlament de Catalunya ratifica la disposició ober-
ta a col·laborar per trobar una solució justa i definitiva 
al conflicte del Sàhara Occidental, que respecti el dret 
del poble sahrauí de poder escollir el seu futur per mitjà 
d’un referèndum, d’acord amb les declaracions instituci-
onals del mateix Parlament del 30 de juny de 2005 i del 
28 de novembre de 2007 i amb la Resolució 724/VIII, 
sobre el respecte dels drets humans i les llibertats de la 
població del Sàhara Occidental, del 3 de juny de 2010.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a mostrar 
la voluntat de col·laboració per trobar una solució justa i 
definitiva al conflicte del Sàhara en les seves relacions 
amb les representacions diplomàtiques a Catalunya de 
les parts en conflicte.

Palau del Parlament, 26 de maig de 2011

La secretària en funcions  El president 
de la Comissió de la Comissió
Mireia Canals i Botines Ernest Maragall i Mira

Resolució 92/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’actitud del delegat del Govern 
davant la Unió Europea per a assolir l’ús ofi-
cial del català al Parlament Europeu
Tram. 250-00157/09

Adopció
Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea
Sessió núm. 3, 26.05.2011, DSPC-C 83

Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea

La Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea, en la 
sessió tinguda el 26 de maig de 2011, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre l’actitud del delegat del 
Govern davant la Unió Europea per a assolir l’ús oficial 
del català al Parlament Europeu (tram. 250-00157/09), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 90/IX del Parlament de Catalunya, 
de suport a l’inici d’un procés democràtic a 
la República de Guinea Equatorial
Tram. 250-00086/09

Adopció
Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea
Sessió núm. 3, 26.05.2011, DSPC-C 83

Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea

La Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea, en 
la sessió tinguda el 26 de maig de 2011, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució de suport a l’inici d’un 
procés democràtic a la República de Guinea Equatorial 
(tram. 250-00086/09), presentada pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, i l’esmena presen-
tada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
9022).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

1. El Parlament de Catalunya expressa el suport a l’inici 
d’un procés democràtic a la República de Guinea Equa-
torial, que superi la dictadura de Teodoro Obiang i fina-
litzi la repressió i la vulneració dels drets fonamentals.

2. El Parlament de Catalunya manifesta la conveniència 
d’evitar donar suport al règim dictatorial i corrupte del 
general Obiang i en dóna trasllat al Congrés dels Dipu-
tats i a altres institucions pertinents de l’Estat espanyol i 
de Catalunya.

3. El Parlament de Catalunya trasllada al Govern de Ca-
talunya, al Govern de l’Estat espanyol, a la Unió Euro-
pea i a altres organitzacions internacionals la necessitat 
de dur a terme les actuacions polítiques i diplomàtiques 
pertinents per a l’establiment d’un estat democràtic, de 
dret i social a la República de Guinea Equatorial.

Palau del Parlament, 26 de maig de 2011

La secretària en funcions  El president 
de la Comissió de la Comissió
Mireia Canals i Botines Ernest Maragall i Mira
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necessitat de rebutjar i condemnar tots els actes de vi-
olència que es produeixen contra diverses comunitats 
per raons religioses, independentment de la religió que 
professin.

Palau del Parlament, 26 de maig de 2011

La secretària en funcions  El president 
de la Comissió de la Comissió
Mireia Canals i Botines Ernest Maragall i Mira

Resolució 94/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre el projecte de construcció del segon 
centre d’atenció primària a Vilafranca del 
Penedès (Alt Penedès)
Tram. 250-00039/09

Adopció
Comissió de Salut
Sessió núm. 3, 26.05.2011, DSPC-C 82

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 26 de maig 
de 2011, ha debatut el text de la Proposta de resolució so-
bre el projecte de construcció del segon centre d’atenció 
primària a Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) (tram. 
250-00039/09), presentada pel Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, i l’esmena presentada pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 7565).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a agilitar el 
projecte de construcció del segon centre d’atenció pri-
mària a Vilafranca del Penedès (Alt Penedès).

Palau del Parlament, 26 de maig de 2011

La secretària de la Comissió La presidenta de la Comissió
Annabel Marcos i Vilar M. Assumpció Laïlla i Jou

cana de Catalunya, i la nova esmena signada per tots els 
grups parlamentaris d’acord amb l’article 146.2 del Re-
glament.

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern, i en espe-
cial el seu delegat davant la Unió Europea, a tenir una 
actitud activa per a assolir l’ús oficial del català al Parla-
ment Europeu.

2. El Parlament de Catalunya insta el delegat del Govern 
davant la Unió Europea a donar-li compte, en el marc 
d’una propera compareixença, de les accions dutes a ter-
me relatives a la presència del català al Parlament Eu-
ropeu. 

Palau del Parlament, 26 de maig de 2011

La secretària en funcions  El president 
de la Comissió de la Comissió
Mireia Canals i Botines Ernest Maragall i Mira

Resolució 93/IX del Parlament de Catalunya, 
de condemna de la persecució i dels atemp-
tats terroristes soferts per comunitats cris-
tianes d’Àfrica i d’Àsia i de defensa de la lli-
bertat religiosa arreu del món
Tram. 250-00160/09

Adopció
Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea
Sessió núm. 3, 26.05.2011, DSPC-C 83

Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea

La Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea, en la 
sessió tinguda el 26 de maig de 2011, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució de condemna dels atemptats 
terroristes contra comunitats cristianes d’Àfrica i de 
l’Àsia i de defensa de la llibertat religiosa arreu del món 
(tram. 250-00160/09), presentada pel Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, i la nova esmena signa-
da per tots els grups parlamentaris d’acord amb l’article 
146.2 del Reglament.

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

1. El Parlament de Catalunya condemna amb tota ferme-
sa la persecució i els brutals atemptats terroristes soferts 
recentment per comunitats cristianes en diversos països 
d’Àfrica i d’Àsia.

2. El Parlament de Catalunya expressa la necessitat d’una 
acció decidida de la comunitat internacional en defensa 
de la llibertat religiosa arreu del món, especialment en 
els països en què s’està conculcant de manera flagrant 
l’exercici d’aquesta llibertat fonamental, i manifesta la 
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Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Rectificar la decisió presa pel Departament de Salut 
d’aturar les obres de construcció del nou Hospital Uni-
versitari Doctor Josep Trueta, a Girona.

b) Presentar durant el 2011: 

Primer. El projecte de construcció del nou Hospital Uni-
versitari Doctor Josep Trueta, a Girona.

Segon. El calendari d’execució de les obres de construc-
ció d’aquest nou equipament hospitalari.

Palau del Parlament, 26 de maig de 2011

La secretària de la Comissió La presidenta de la Comissió
Annabel Marcos i Vilar M. Assumpció Laïlla i Jou

Resolució 97/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre el projecte de construcció del nou 
Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, a 
Girona, i el manteniment del servei de cirur-
gia cardíaca
Tram. 250-00103/09

Adopció
Comissió de Salut
Sessió núm. 3, 26.05.2011, DSPC-C 82

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 26 de maig 
de 2011, ha debatut el text de la Proposta de resolució 
sobre el projecte de construcció del nou Hospital Josep 
Trueta, de Girona (tram. 250-00103/09), presentada pel 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds – 
Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
9034).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Mantenir el compromís del Departament de Salut 
de construir un nou edifici per a l’Hospital Universitari 
Doctor Josep Trueta, a Girona.

b) Presentar un pla d’actuació per a la realització de les 
obres del nou Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, 
amb un calendari concret que permeti la construcció del 
nou edifici en els terminis fins ara previstos.

c) Mantenir el servei de cirurgia cardíaca de l’Hospital 
Universitari Doctor Josep Trueta de manera que es pugui 
prestar en les millors condicions possibles.

Palau del Parlament, 26 de maig de 2011

La secretària de la Comissió La presidenta de la Comissió
Annabel Marcos i Vilar M. Assumpció Laïlla i Jou

Resolució 95/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’inici del projecte executiu del 
nou Hospital Universitari Doctor Josep Tru-
eta, de Girona
Tram. 250-00056/09

Adopció
Comissió de Salut
Sessió núm. 3, 26.05.2011, DSPC-C 82

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 26 de maig 
de 2011, ha debatut el text de la Proposta de resolució 
sobre la reconsideració de l’ajornament del projecte 
del nou Hospital Josep Trueta, de Girona, fins al 2013 
(tram. 250-00056/09), presentada pel Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 8677), i el Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 9003).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a reconside-
rar la decisió de tornar a ajornar el projecte de construc-
ció del nou Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, 
de Girona, fins a l’any 2013, de manera que se n’iniciï 
durant l’any 2011 el projecte executiu, concretant les ca-
racterístiques específiques del centre i el calendari d’exe-
cució, i es mantingui el compromís del Departament de 
Salut.

Palau del Parlament, 26 de maig de 2011

La secretària de la Comissió La presidenta de la Comissió
Annabel Marcos i Vilar M. Assumpció Laïlla i Jou

Resolució 96/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre el projecte de construcció del 
nou Hospital Universitari Doctor Josep Tru-
eta, a Girona
Tram. 250-00076/09

Adopció
Comissió de Salut
Sessió núm. 3, 26.05.2011, DSPC-C 82

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 26 de maig 
de 2011, ha debatut el text de la Proposta de resolució 
sobre el projecte de construcció del nou Hospital Doctor 
Josep Trueta, de Girona (tram. 250-00076/09), presen-
tada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya, i l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 9014).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent
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d’Esquerra Republicana de Catalunya, i l’esmena presen-
tada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
9005).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a reconside-
rar la decisió d’ajornar el projecte del nou Hospital Verge 
de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre), fins a l’any 2013, 
de manera que el 2011 se n’iniciï el projecte executiu, 
concretant les característiques específiques del centre i 
el calendari d’execució.

Palau del Parlament, 26 de maig de 2011

La secretària de la Comissió La presidenta de la Comissió
Annabel Marcos i Vilar M. Assumpció Laïlla i Jou

Resolució 100/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la construcció d’un hospital regi-
onal a Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 250-00073/09

Adopció
Comissió de Salut
Sessió núm. 3, 26.05.2011, DSPC-C 82

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 26 de maig 
de 2011, ha debatut el text de la Proposta de resolució 
sobre l’execució del projecte de construcció d’un hospi-
tal regional a Tortosa (Baix Ebre) (tram. 250-00073/09), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa, i l’esmena 
presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 9012).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Mantenir els compromisos adquirits amb relació a la 
construcció d’un nou hospital regional a Tortosa (Baix 
Ebre).

b) Executar aquesta actuació en el termini més curt pos-
sible en funció de l’estat actual de la tramitació. En el cas 
que es constati de manera objectiva la impossibilitat de 
complir el compromís de finalització de l’obra el 2015, el 
Govern haurà de concretar una nova data de referència 
que no impliqui, en cap cas, la paralització de l’expedi-
ent.

Palau del Parlament, 26 de maig de 2011

La secretària de la Comissió La presidenta de la Comissió
Annabel Marcos i Vilar M. Assumpció Laïlla i Jou

Resolució 98/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre el projecte executiu i l’inici de les 
obres del nou Hospital Universitari Doctor 
Josep Trueta, a Girona, i sobre el seu lide-
ratge com a campus de salut
Tram. 250-00185/09

Adopció
Comissió de Salut
Sessió núm. 3, 26.05.2011, DSPC-C 82

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 26 de maig 
de 2011, ha debatut el text de la Proposta de resolució so-
bre el projecte executiu i l’inici de les obres del nou Hos-
pital Universitari Doctor Josep Trueta de Girona i sobre 
el seu lideratge com a campus de salut gironí (tram. 250-
00185/09), presentada pel Grup Parlamentari Socialista, 
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya (reg. 9784) i pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 10347).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Mantenir el compromís del Departament de Salut de 
construir el nou Hospital Universitari Doctor Josep Tru-
eta, a Girona, i encarregar-ne el projecte executiu el 2011 
per a poder iniciar les obres el 2012.

b) Liderar amb la Universitat de Girona el parc sanitari 
Trueta, que sigui assistencial, de recerca i docència i es-
devingui un campus de salut no només de les comarques 
de Girona, sinó de tot Catalunya i del sud de França dins 
l’Euroregió, i també un centre d’excel·lència interregio-
nal europeu i internacional amb la societat empresarial i 
el parc científic i tecnològic de Girona.

Palau del Parlament, 26 de maig de 2011

La secretària de la Comissió La presidenta de la Comissió
Annabel Marcos i Vilar M. Assumpció Laïlla i Jou

Resolució 99/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre el projecte executiu del nou Hospital 
Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 250-00060/09

Adopció
Comissió de Salut
Sessió núm. 3, 26.05.2011, DSPC-C 82

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 26 de maig 
de 2011, ha debatut el text de la Proposta de resolució so-
bre la recuperació del projecte executiu del nou Hospital 
Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre), per al 2011 
(tram. 250-00060/09), presentada pel Grup Parlamentari 
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Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Mantenir els compromisos adquirits amb relació a la 
construcció de l’Hospital Ernest Lluch, a Cerdanyola del 
Vallès (Vallès Occidental), en els pressupostos de la Ge-
neralitat per al 2011 i el 2012, recollint el posicionament 
unànime de tots els grups municipals i de la plataforma 
veïnal creada a aquest efecte.

b) Executar aquesta actuació amb caràcter prioritari i en 
el termini més breu possible per a cobrir les necessitats 
hospitalàries de la zona del Vallès sud. 

Palau del Parlament, 26 de maig de 2011

La secretària de la Comissió La presidenta de la Comissió
Annabel Marcos i Vilar M. Assumpció Laïlla i Jou

Resolució 103/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la construcció de l’Hospital Er-
nest Lluch
Tram. 250-00224/09

Adopció
Comissió de Salut
Sessió núm. 3, 26.05.2011, DSPC-C 82

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 26 de maig 
de 2011, ha debatut el text de la Proposta de resolució so-
bre la construcció de l’Hospital Ernest Lluch, a Sabadell 
(Vallès Occidental), i sobre les derivacions per a descon-
gestionar l’Hospital de Sabadell (tram. 250-00224/09), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i l’esmena 
presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 12330).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Reprendre urgentment la construcció de l’Hospital 
Ernest Lluch com a centre de titularitat pública per a re-
soldre el dèficit de llits hospitalaris de la zona sanitària 
de Sabadell.

b) Facilitar la informació sobre les condicions de la con-
tractació de les derivacions a altres centres hospitalaris 
de la zona i que el termini de la contractació estigui vin-
culat a la data d’entrada en funcionament de l’Hospital 
Ernest Lluch.

Palau del Parlament, 26 de maig de 2011

La secretària de la Comissió La presidenta de la Comissió
Annabel Marcos i Vilar M. Assumpció Laïlla i Jou

Resolució 101/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la construcció del nou hospital 
públic de les Terres de l’Ebre
Tram. 250-00225/09

Adopció
Comissió de Salut
Sessió núm. 3, 26.05.2011, DSPC-C 82

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 26 de maig 
de 2011, ha debatut el text de la Proposta de resolució 
sobre la construcció del nou hospital públic de les Ter-
res de l’Ebre (tram. 250-00225/09), presentada pel Grup 
Parlamentari Socialista, i l’esmena presentada pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 12331).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Reprendre de manera immediata les actuacions inicia-
des per a la construcció, als terrenys del pla parcial de la 
Farinera de Tortosa (Baix Ebre), d’un nou hospital públic 
de les Terres de l’Ebre que substitueixi l’Hospital Verge 
de la Cinta.

b) Complir el calendari i els terminis d’actuació per a 
construir aquest nou equipament sanitari.

Palau del Parlament, 26 de maig de 2011

La secretària de la Comissió La presidenta de la Comissió
Annabel Marcos i Vilar M. Assumpció Laïlla i Jou

Resolució 102/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la construcció de l’Hospital Er-
nest Lluch, a Cerdanyola del Vallès (Vallès 
Occidental)
Tram. 250-00091/09

Adopció
Comissió de Salut
Sessió núm. 3, 26.05.2011, DSPC-C 82

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 26 de maig 
de 2011, ha debatut el text de la Proposta de resolució 
sobre la construcció de l’Hospital Ernest Lluch, a Cer-
danyola del Vallès (tram. 250-00091/09), presentada pel 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
(reg. 8678) i el Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 9025).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent



14 de juny de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 88

1.10. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 18

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Mantenir els compromisos adquirits amb l’Ajuntament 
de Viladecans (Baix Llobregat) amb relació a l’ampli-
ació de l’hospital situat en aquesta població, respectant 
l’acord unànime de tots els grups municipals de l’Ajun-
tament.

b) Dur a terme les actuacions previstes per a la realitza-
ció de les obres de l’Hospital de Viladecans amb caràcter 
prioritari i en el termini més breu possible.

Palau del Parlament, 26 de maig de 2011

La secretària de la Comissió La presidenta de la Comissió
Annabel Marcos i Vilar M. Assumpció Laïlla i Jou

Resolució 106/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la construcció del nou Hospital 
Vicenç Ferrer, de Rubí (Vallès Occidental)
Tram. 250-00100/09

Adopció
Comissió de Salut
Sessió núm. 3, 26.05.2011, DSPC-C 82

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 26 de maig 
de 2011, ha debatut el text de la Proposta de resolució 
sobre el manteniment la construcció del nou Hospital 
Vicenç Ferrer, de Rubí (Vallès Occidental) (tram. 250-
00100/09), presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i 
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 8681) i pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 9031).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a: 

a) Mantenir els compromisos adquirits amb els ajunta-
ments de Rubí, Sant Cugat i Castellbisbal per a la cons-
trucció de l’Hospital Vicenç Ferrer, respectant l’acord 
unànime de tots els grups municipals d’aquests ajunta-
ments.

b) Dur a terme les actuacions previstes per a la cons-
trucció del nou hospital amb caràcter prioritari i en el 
termini més breu possible.

Palau del Parlament, 26 de maig de 2011

La secretària de la Comissió La presidenta de la Comissió
Annabel Marcos i Vilar M. Assumpció Laïlla i Jou

Resolució 104/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’ampliació de l’Hospital de Vila-
decans
Tram. 250-00094/09

Adopció
Comissió de Salut
Sessió núm. 3, 26.05.2011, DSPC-C 82

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 26 de maig 
de 2011, ha debatut el text de la Proposta de resolució 
sobre l’ampliació de l’Hospital de Viladecans (Baix 
Llobregat) (tram. 250-00094/09), presentada pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 8679) i pel Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió (reg. 9027).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Mantenir en la programació de nous equipaments sa-
nitaris públics l’ampliació de l’Hospital de Viladecans.

b) Obrir un procés de diàleg amb els municipis afec-
tats, en el marc del consorci Govern Territorial de Salut 
(GTS) Baix Llobregat Litoral.

c) Executar aquesta actuació amb caràcter prioritari en el 
termini més breu possible, destinant les partides pressu-
postàries necessàries en els pressupostos de la Generali-
tat per al 2011.

Palau del Parlament, 26 de maig de 2011

La secretària de la Comissió La presidenta de la Comissió
Annabel Marcos i Vilar M. Assumpció Laïlla i Jou

Resolució 105/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la realització de les obres d’am-
pliació de l’Hospital de Viladecans
Tram. 250-00099/09

Adopció
Comissió de Salut
Sessió núm. 3, 26.05.2011, DSPC-C 82

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 26 de maig 
de 2011, ha debatut el text de la Proposta de resolució 
sobre la continuïtat de les obres d’ampliació de l’Hospi-
tal de Viladecans (tram. 250-00099/09), presentada pel 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
(reg. 8680) i pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 9030).
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Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Garantir el compliment del conveni signat entre el De-
partament de Salut i l’Ajuntament de Sant Pere de Ri-
bes (Garraf) amb relació a la construcció d’un nou cen-
tre d’atenció primària al nucli de Ribes i l’adequació i 
el millorament del centre d’atenció primària situat a les 
Roquetes.

b) Complir amb el calendari previst per a la finalitza-
ció de les obres i la posada en funcionament del centre 
d’atenció primària de Ribes.

c) Signar el conveni amb l’Ajuntament per a la remodela-
ció del CAP Roquetes i impulsar-ne l’aplicació.

Palau del Parlament, 26 de maig de 2011

La secretària de la Comissió La presidenta de la Comissió
Annabel Marcos i Vilar M. Assumpció Laïlla i Jou

Resolució 109/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’elaboració del projecte executiu 
de l’Hospital de Vilanova i la Geltrú (Garraf) 
i sobre la conversió de l’Hospital - Residèn-
cia Sant Camil, de Sant Pere de Ribes (Gar-
raf), en centre sociosanitari de referència
Tram. 250-00250/09

Adopció
Comissió de Salut
Sessió núm. 3, 26.05.2011, DSPC-C 82

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 26 de maig 
de 2011, ha debatut el text de la Proposta de resolució 
sobre l’elaboració del projecte executiu de l’Hospital 
de Vilanova i la Geltrú (Garraf) i sobre la conversió de 
l’Hospital - Residència Sant Camil, de Sant Pere de Ri-
bes (Garraf), en centre sociosanitari de referència (tram. 
250-00250/09), presentada pel Grup Parlamentari Soci-
alista, i l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 12334).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Elaborar de manera immediata el projecte bàsic del 
nou hospital de Vilanova i la Geltrú (Garraf) i, un cop fet 
aquest projecte, elaborar-ne el projecte executiu seguint 
el procés iniciat en el concurs d’idees que es va adjudicar 
l’11 de febrer de 2011.

b) Agilitar els tràmits per a conversió de l’actual actual 
Hospital - Residència de Sant Camil de Sant Pere de Ri-
bes (Garraf) en centre sociosanitari de referència.

Palau del Parlament, 26 de maig de 2011

La secretària de la Comissió La presidenta de la Comissió
Annabel Marcos i Vilar M. Assumpció Laïlla i Jou

Resolució 107/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la redacció del projecte execu-
tiu d’un nou hospital a Vilanova i la Geltrú 
(Garraf)
Tram. 250-00107/09

Adopció
Comissió de Salut
Sessió núm. 3, 26.05.2011, DSPC-C 82

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 26 de maig 
de 2011, ha debatut el text de la Proposta de resolució 
sobre el projecte de construcció d’un nou hospital a Vi-
lanova i la Geltrú (Garraf) (tram. 250-00107/09), pre-
sentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 9986) i pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 10341).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya, recollint el posicionament 
unànime de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (Gar-
raf), insta el Govern a: 

a) Incloure la partida pressupostària prevista per a la 
redacció del projecte executiu per a la construcció d’un 
nou hospital a Vilanova i la Geltrú en els pressupostos de 
la Generalitat per al 2011.

b) Fixar un calendari d’execució de la construcció de 
l’hospital de Vilanova i la Geltrú segons les previsions 
fetes pel Departament de Salut.

Palau del Parlament, 26 de maig de 2011

La secretària de la Comissió La presidenta de la Comissió
Annabel Marcos i Vilar M. Assumpció Laïlla i Jou

Resolució 108/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre la construcció d’un centre d’atenció pri-
mària a Sant Pere de Ribes (Garraf) i l’adequa-
ció i el millorament del CAP Roquetes
Tram. 250-00226/09

Adopció
Comissió de Salut
Sessió núm. 3, 26.05.2011, DSPC-C 82

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 26 de maig 
de 2011, ha debatut el text de la Proposta de resolució so-
bre la construcció d’un Centre d’atenció primària a Sant 
Pere de Ribes (Garraf) i l’adequació i el millorament del 
CAP Roquetes (tram. 250-00226/09), presentada pel 
Grup Parlamentari Socialista, i l’esmena presentada pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 12332).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent
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Proposta de resolució sobre la no-aplica-
ció del Decret 109/2011, relatiu a la pròrroga 
dels pressupostos per al 2010, als centres 
d’acolliment de menors i d’atenció residen-
cial
Tram. 250-00145/09

Retirada

Retirada en la sessió núm. 6 de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, tinguda el 07.06.2011 (DSPC-C 88).

Proposta de resolució sobre la reclamació 
al Govern italià d’una disculpa al poble de 
Catalunya pels bombardeigs sobre Barcelo-
na durant la Guerra Civil Espanyola
Tram. 250-00219/09

Retirada

Retirada en la sessió núm. 6 de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, tinguda el 08.06.2011 (DSPC-C 89).

Proposta de resolució sobre les activitats 
commemoratives de la proclamació de la 
República previstes per al 2011
Tram. 250-00231/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 6, tinguda el 08.06.2011 (DSPC-C 89).

Proposta de resolució sobre el nomenament 
d’un delegat o delegada del Govern per a 
l’àrea territorial delimitada per l’àmbit fun-
cional de planificació territorial del Penedès
Tram. 250-00254/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 6, tinguda el 08.06.2011 (DSPC-C 89).

2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, 
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

2.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN 
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre el desplega-
ment de la Llei 30/2010, de vegueries, per 
a la creació de la vegueria de les Terres de 
l’Ebre
Tram. 250-00116/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 6, tinguda el 08.06.2011 (DSPC-C 89).

Proposta de resolució sobre el reinici del 
procés d’adjudicació de les obres per a la 
construcció de la residència i centre de dia 
Sabadell Parc Central
Tram. 250-00140/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Benestar, Família i Immi-
gració en la sessió núm. 6, tinguda el 07.06.2011 (DSPC-
C 88).

Proposta de resolució sobre la constitució 
d’un grup de treball integrat per represen-
tants de la Generalitat, dels grups parla-
mentaris i de persones expertes per a ana-
litzar les propostes polítiques i jurídiques 
relatives a les actuacions arran de la sen-
tència del Tribunal Constitucional contrària 
a l’Estatut
Tram. 250-00143/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 6, tinguda el 08.06.2011 (DSPC-C 89).
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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.01. PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI 
I ALTRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de modificació de la disposi-
ció transitòria primera de la Llei 4/2008, del 
24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
Tram. 200-00007/09

Text presentat
Reg. 14076 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.06.2011

A la Mesa del Parlament

Germà Gordó i Aubarell, secretari del Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya,

Certifico: 

Que en la sessió del Govern de la Generalitat de Cata-
lunya celebrada el dia d’avui, s’ha pres, entre d’altres, 
l’acord que es reprodueix a continuació: 

«A proposta de la Consellera de Justícia s’aprova l’Avant-
projecte de Llei per la qual es modifica la disposició 
transitòria primera de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del 
llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les per-
sones jurídiques i se l’autoritza perquè el presenti al Par-
lament, tot sol·licitant la seva tramitació en lectura única, 
d’acord amb el que estableix l’article 126 del Reglament 
del Parlament.»

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present 
Certificat a Barcelona, el trenta-u de maig de dos mil 
onze.

Germà Gordó i Aubarell
Secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya

Projecte de llei per la qual es modifica la 
disposició transitòria primera de la Llei 
4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
persones jurídiques

La disposició transitòria primera, apartat 1, de la Llei 
4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, disposa que, 
sens perjudici del que estableix la disposició final prime-
ra, les associacions i les fundacions ja constituïdes sub-
jectes a les disposicions del llibre tercer del Codi civil hi 
han d’adaptar els estatuts i han d’inscriure aquesta adap-
tació en el registre corresponent, si escau, en el termini 
de tres anys a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta 
llei.

La Llei 4/2008, del 24 d’abril, va entrar en vigor el dia 2 
d’agost de 2008 i, per tant, el període d’adaptació dels es-
tatuts d’associacions i fundacions fineix el dia 2 d’agost 

Proposta de resolució sobre el nomenament 
dels serveis i els coordinadors territorials
Tram. 250-00255/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 6, tinguda el 08.06.2011 (DSPC-C 89).

Proposta de resolució sobre l’aprovació del 
reglament dels estatuts de l’Agència Catala-
na de l’Esport
Tram. 250-00259/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 6, tinguda el 08.06.2011 (DSPC-C 89).

Proposta de resolució sobre la constitució 
de les vegueries de les Terres de l’Ebre i del 
Camp de Tarragona
Tram. 250-00351/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 6, tinguda el 08.06.2011 (DSPC-C 89).
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4. Memòria general de la Direcció General de Dret i 
d’Entitats Jurídiques.

5. Memòria d’avaluació d’impacte de les mesures pro-
posades de la Direcció General de Dret i d’Entitats Ju-
rídiques.

6. Petició d’informe d’impacte pressupostari.

7. Petició d’informe interdepartamental d’impacte de gè-
nere. 

8. Informe jurídic preliminar.

9. Tràmit d’informació pública i d’audiència.

10. Certificat de la sessió del Consell Tècnic de 3 de 
maig de 2011.

11. Petició de dictamen del Consell de Treball, Econò-
mic i Social de Catalunya.

12. Certificat de la sessió del Consell Tècnic de 10 de 
maig de 2011.

13. Informe interdepartamental d’impacte de gènere.

14. Informe d’impacte pressupostari.

15. Dictamen 3/2011 del Consell de Treball, Econòmic i 
Social de Catalunya.

16. Memòria sobre les al·legacions i les observacions 
presentades, de la Direcció General de Dret i d’Entitats 
Jurídiques.

17. Informe jurídic final.

18. Text de l’Avantprojecte de llei sotmès al Consell Tèc-
nic, sessió de 24 de maig de 2011. 

19. Certificat de la sessió del Consell Tècnic de 24 de 
maig de 2011.

N. de la R.: Els antecedents del Projecte de llei poden 
ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.

Sol·licitud de tramitació en lectura única da-
vant el Ple

Sol·licitud: Govern de la Generalitat (reg. 14076).

D’acord amb l’article 126.1 del Reglament, s’admet a trà-
mit. La sol·licitud de tramitació en lectura única és en 
condicions d’ésser inclosa en l’ordre del dia d’una pro-
pera sessió.

Acord: Mesa del Parlament, 07.06.2011

de 2011, termini que és del tot insuficient perquè les enti-
tats puguin aprovar i presentar, si escau, les adaptacions 
estatutàries corresponents.

La no-adaptació dels estatuts de les fundacions i as-
sociacions en el termini establert té importants conse-
qüències. Pel que fa a les fundacions, les que no adaptin 
els estatuts i no els inscriguin, no poden obtenir ajuts 
ni subvencions de l’Administració de la Generalitat; així 
mateix, la no-adaptació esmentada pot constituir un in-
compliment greu de les obligacions pròpies del càrrec de 
patró, la qual cosa legitima el Protectorat per exercir les 
accions legals que corresponguin. Quant a les associa-
cions que no adaptin els estatuts en el termini esmentat, 
perden els beneficis derivats de la publicitat registral i no 
poden rebre subvencions de l’Administració de la Gene-
ralitat.

Tenint en compte els importants efectes negatius esta-
blerts per a la no-adaptació dels estatuts dintre del ter-
mini legalment previst, la imminent finalització d’aquest 
termini i la complexitat d’aquest procés, resulta del tot 
procedent prorrogar-lo.

Article únic. Modificació de l’apartat  
1 de la disposició transitòria primera  
de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre 
tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu  
a les persones jurídiques

Es modifica l’apartat 1 de la disposició transitòria prime-
ra de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, 
que queda redactat de la forma següent: 

«1. Sens perjudici del que estableix la disposició final 
primera, les associacions i les fundacions ja constituïdes 
subjectes a les disposicions del llibre tercer del Codi ci-
vil hi han d’adaptar els estatuts i han d’inscriure aquesta 
adaptació en el registre corresponent, si escau, abans del 
31 de desembre de 2012.» 

Disposició final. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l’endemà de la seva publica-
ció en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Antecedents del Projecte de llei

1. Projecte de Llei per la qual es modifica la disposició 
transitòria primera de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del 
llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les per-
sones jurídiques. 

2. Memòria prèvia a l’inici de la tramitació de l’Avant-
projecte de Llei per la qual es modifica la disposició 
transitòria primera de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del 
llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les per-
sones jurídiques, aprovada en la sessió del Govern de 3 
de maig de 2011.

3. Text de l’Avantprojecte de Llei per la qual es modifica 
la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, del 
24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les persones jurídiques.
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Proposició de llei de modificació dels arti-
cles 20, 21 i 22.1 del Decret legislatiu 4/2003, 
del 4 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de l’organització comarcal 
de Catalunya
Tram. 202-00040/09

Esmenes a la totalitat
Reg. 13827 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.06.2011

Esmena presentada pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya (reg. 13827)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament, 
d’acord amb allò que preveuen els articles 104 i següents 
del Reglament de la Cambra, presenta esmena a la tota-
litat de la Proposició de llei de modificació dels articles 
20, 21 i 22.1 del decret legislatiu 4/2003, de 4 de novem-
bre, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’organitza-
ció comarcal, amb N.T. 202-00040/09.

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP del Partit Popular de Catalunya

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2011

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu

Proposició de llei de modificació de la Llei 
30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, sobre el 
sistema d’elecció dels consells de vegueria
Tram. 202-00041/09

Esmenes a la totalitat
Reg. 13828 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.06.2011

Esmena presentada pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya (reg. 13828)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya al Parlament, d’acord 
amb allò que preveuen els articles 104 i següents del Re-
glament de la Cambra, presenta esmena a la totalitat de 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 30/2010, 
de 3 d’agost, de vegueries, sobre el sistema d’elecció dels 
consells de vegueria, amb N.T. 202-00041/09.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de la biodiversitat i el pa-
trimoni natural
Tram. 202-00039/09

Esmenes a la totalitat
Reg. 13826, 13849 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 07.06.2011

Esmena presentada pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya (reg. 13826)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament, 
d’acord amb allò que preveuen els articles 104 i següents 
del Reglament de la Cambra, presenta esmena a la totali-
tat de la Proposició de llei de la biodiversitat i el patrimo-
ni natural, amb N.T. 202-00039/09.

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP del Partit Popular de Catalunya

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2011

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 13849)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen els 
articles 104 i següents del Reglament del Parlament, pre-
senta la següent esmena a la totalitat a la Proposició de 
llei de la biodiversitat i el patrimoni natural (tram. 202-
00039/09).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP de Convergència i Unió

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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Proposició de llei dels serveis de prevenció, 
extinció d’incendis i salvaments de la Gene-
ralitat
Tram. 202-00043/09

Esmenes a la totalitat
Reg. 13851, 13988 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 07.06.2011

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 13851)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen els 
articles 104 i següents del Reglament del Parlament, pre-
senta la següent esmena a la totalitat a la Proposició de 
llei dels serveis de prevenció, extinció d’incendis i salva-
ments de la Generalitat (tram. 202-00043/09).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP de Convergència i Unió

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmena presentada pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya (reg. 13988)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament, 
d’acord amb allò que preveuen els articles 104 i següents 
del Reglament de la Cambra, presenta esmena a la tota-
litat de la Proposició de llei dels serveis de prevenció, 
extinció d’incendis i salvaments de la Generalitat, amb 
N.T. 202-00043/09.

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP del Partit Popular de Catalunya

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 1 de juny de 2011

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP del Partit Popular de Catalunya

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2011

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu

Proposició de llei de protecció civil de Ca-
talunya
Tram. 202-00042/09

Esmenes a la totalitat
Reg. 13850, 13987 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 07.06.2011

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 13850)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen 
els articles 104 i següents del Reglament del Parlament, 
presenta la següent esmena a la totalitat a la Proposició 
de llei de de protecció civil de Catalunya (tram. 202-
00042/09).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP de Convergència i Unió

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmena presentada pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya (reg. 13987)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament, 
d’acord amb allò que preveuen els articles 104 i següents 
del Reglament de la Cambra, presenta esmena a la tota-
litat de la Proposició de llei de protecció civil de Catalu-
nya, amb N.T. 202-00042/09.

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP del Partit Popular de Catalunya

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 1 de juny de 2011

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu
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zones, però van detectar que el sistema per zones era 
perjudicial per alguns viatgers i en canvi beneficiós per 
altres. Per acabar amb aquestes diferències el nou siste-
ma calcula el preu del viatge segons els km recorreguts 
realment.

– Import base per accedir a un mitjà de transport pú-
blic (l’import el 2011 és de 0,79 euros). Si es fa un trans-
bord dins dels 35 minuts següents al check-in no es paga 
de nou aquest import. Si es fa un transbord després 
d’aquests 35 minuts es cobren de nou aquests 0,79 euros.

– El nens de 4 a 11 anys i els majors de 65 anys se’ls 
hi aplica automàticament un descompte. També hi ha 
descomptes per estudiants. Descompte aplicat en cas de 
targetes nominals.

Exposició de motius

La present proposició de llei, que té com a objecte modi-
ficar el sistema tarifari integrat del transport públic de la 
Regió Metropolitana i estendre’l a tota Catalunya, s’em-
marca en la nova gestió dels trens i del personal resultant 
del traspàs de competències del govern espanyol a la Ge-
neralitat, executada l’1 de gener del 2011. Malgrat que 
sigui un traspàs insuficient –que comporta canvis en la 
gestió, però no pas en la titularitat de la infraestructura–, 
permet al govern català un cert marge de maniobra en 
l’àmbit de l’establiment del sistema tarifari.

Inconvenients per l’usuari de l’actual Sistema Tarifari 
Integrat: 

– Desequilibri territorial: l’actual divisió en zones tari-
fàries de la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB) 
fa que sigui molt diferent l’abast d’utilització d’un títol 
d’una zona segons el municipi on es trobi el viatger. La 
zona 1 l’integren 18 municipis i té un abast de prop de 40 
km, entre Castelldefels i Montgat. Per tota aquesta zona, 
que inclou tot el Barcelonès, el Baix Llobregat Marítim, 
2 municipis del Maresme (Montgat i Tiana) i 1 del Va-
llès Occidental (Montcada i Reixac) el desplaçament és 
amb un títol de 1 zona, amb dret a transbordaments. En 
canvi la majoria de les altres zones tarifàries són molt 
més reduïdes i obliguen a utilitzar títols de 2 zones per 
desplaçaments entre municipis propers. Com a conse-
qüència, per realitzar un desplaçament de només 8 km 
entre les dues capitals del Vallès Occidental (Sabadell 
i Terrassa), municipis limítrofs, cal un títol de 2 zones 
si per fer transbord del tren o del bus interurbà al bus 
urbà; i per realitzar un desplaçament de només 9 km en-
tre Castellbisbal i Rubí (municipis limítrofs, els dos al 
Vallès Occidental) amb Rodalies de Catalunya, i després 
fer transbord al bus urbà de Rubí, cal un títol de 2 zones. 
Aquest fet també provoca incentivar la utilització del ve-
hicle privat per fer aquests desplaçaments entre munici-
pis propers, degut a la important diferència de preu entre 
els títols d’una zona i els de dos zones, perquè els títols 
de 2 zones quasi costen el doble que els d’una zona.

– A part de l’inconvenient d’haver de pagar títols de 2 zo-
nes entre municipis limítrofs per gaudir dels avantatges 
de la tarifació integrada, es donen greus perjudicis com-
paratius entre poblacions, hi ha municipis que no s’ex-
plica el perquè estan a una determinada zona tarifaria 
respecte Barcelona. En el cas de Terrassa, que està situat 
a la zona 3C, tot i que amb FGC es tardin 42 minuts per 

Proposició de llei de prohibició de la bande-
ra espanyola
Tram. 202-00048/09

Termini de presentació d’esmenes a la tota-
litat

Termini: 10 dies hàbils (del 15.06.2011 al 29.06.2011).

Finiment del termini: 30.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.06.2011.

Proposició de llei del sistema tarifari inte-
grat del transport públic de Catalunya
Tram. 202-00050/09

Presentació
Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència
Reg. 12527 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.06.2011

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, representant del Subgrup Parla-
mentari de Solidaritat Catalana per la Independència, 
d’acord amb el que estableix l’article 100.b del Regla-
ment del Parlament, presenta la proposició de llei se-
güent: 

Proposició de llei del sistema tarifari integrat 
del transport públic de Catalunya

antecedents

– Traspàs de competències en ferrocarrils del govern es-
panyol a la Generalitat, efectiu l’1 de gener del 2011.

– El nou sistema d’integració tarifaria dels Països Bai-
xos. El sistema holandès es basa en una targeta sense 
contacte, anomenada OV-Chipkaart, que pot ser nomi-
nal o anònima, on es pot carregar el saldo i/o els títols 
que vols. Aquesta targeta és vàlida per a tots els trans-
ports públics del país: tramvia, tren, metro i autobús. El 
saldo es pot carregar de moltes formes diferents: màqui-
nes autovenda, taquilles, per Internet o càrrega automà-
tica associada a un compte bancari. En cas de la targeta 
personal per Internet es pot consultar en tot moment la 
despesa detallada dels viatges fets. Igualment en cas de 
pèrdua o robatori de la targeta es pot bloquejar i recupe-
rar el saldo.

S’ha de validar a l’entrar i al sortir de qualsevol trans-
port públic, on s’informa del cost del viatge. Al validar 
a l’entrada es carreguen 4 euros en el tramvia, el metro 
i l’autobús i en el cas del tren entre 10 i 20 euros, segons 
el tipus de tren i targeta. Si es valida al sortir es tornen 
aquests diners, en cas de no validar al sortir es cobren 
aquest imports en concepte de penalització. El preu del 
viatge consisteix en els següents factors: 

– Es paga un import per km recorregut. El preu per km 
pot ser diferent segons la regió. Abans es pagava per 
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2. Podran també integrar-se els transports dependents 
d’altres administracions públiques, i els de les compa-
nyies privades, si així s’acorda.

Article 2. Criteris del sistema tarifari 
integrat del transport públic de Catalunya

El sistema tarifari integrat del transport públic de Ca-
talunya haurà d’establir-se en base als següents criteris: 

– Economitzar i simplificar el transport a partir d’abo-
naments periòdics de tarifa plana, ajudant a fidelitzar 
l’usuari.

– Implantar títols adaptables al consum, on l’usuari tin-
drà a la seva disposició un crèdit de viatges i zones que 
seran bonificats en funció de l’ús.

– Crear un registre d’usuaris habituals.

– Afavorir els abonaments personals i anuals de tarifa 
plana.

– Permetre que els abonaments puguin ser deduïts a la 
declaració de renda.

– Establir un import base per accedir a un mitjà de trans-
port públic, vàlid per un temps màxim fins al següent 
transbord.

– Fixar descomptes per a, com a mínim, infants, estudi-
ants, i majors de 65 anys, d’aplicació automàtica en cas 
de targetes nominals.

Article 3. Habilitació del Govern

Es faculta al Govern per a prendre les mesures i adoptar 
la normativa i els acords necessaris per a dur a efecte la 
present llei, en el termini d’un any des de la seva entrada 
en vigor.

Disposició transitòria

La present llei entrarà en vigor el dia primer de gener de 
l’any 2012.

Palau del Parlament, 9 de maig de 2011

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI

Proposició de llei de creació del Penedès 
com a vegueria
Tram. 202-00051/09

Termini de presentació d’esmenes a la tota-
litat

Termini: 10 dies hàbils (del 15.06.2011 al 29.06.2011).

Finiment del termini: 30.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.06.2011.

arribar a Barcelona, els mateixos que des de Sabadell, tot 
i estar situat a la zona 2C.

– Títols de viatges il·limitats poc atractius: l’actual gam-
ma de títols integrats és molt extensa però ha fracassat en 
l’objectiu de fidelitzar els usuaris, ja que el 70% utilitza 
la targeta de 10 viatges. Els abonaments il·limitats (tarifa 
plana), només són utilitzats pel 10% de viatgers perquè 
no surten a compte ni amb cinc viatges d’anada i tornada 
setmanals.

La política tarifària del transport de Barcelona i regió 
està allunyada dels patrons europeus. Avui els usuaris 
poden escollir entre 42 tipus de bitllets multiviatge, però 
l’excessiu preu dels abonaments il·limitats i les seves 
condicions impedeixen la fidelització dels usuaris. Que 
el bitllet majoritari a l’ATM encara sigui la targeta de 10 
viatges i no cap tipus d’abonament personal és símptoma 
que alguna cosa no funciona. Fent una analogia amb In-
ternet, seria com si la majoria de clients encara pagues-
sin per cada cop que es connectessin, en comptes del 
tenir una tarifa plana.

– Els nostres joves són dels que paguen el transport més 
alt de tota Europa. Només tenen un petit descompte so-
bre la tarifa convencional quan a totes les ciutats europe-
es viatgen a preus simbòlics.

– Els usuaris habituals haurien de poder ser enregistrats 
per no haver de tornar a pagar els abonaments nominals 
en cas de pèrdua dels mateixos

– El cost dels abonaments amb canvi de zona resulta des-
proporcionat.

– L’usuari habitual no ha de ser tan perjudicat si fa canvi 
de zona esporàdicament. Actualment ha de fer front a 
un títol individual pensat per a usuaris no captius o poc 
freqüents.

– Actualment la T-MES resulta massa cara i inútil a par-
tir de la zona 2, per això no se’n venen gaires.

– El sistema tarifari actualment penalitza també greu-
ment les relacions no cobertes per línies directes, com 
ara per anar de Terrassa a Vic, que cal fer transbord a 
Barcelona, i s’ha de pagar més per fer els quilòmetres en-
tre Terrassa i Barcelona perquè no hi ha una línia directa 
entre Terrassa i Vic.

Per aquests motius, el Subgrup Parlamentari de Solida-
ritat Catalana per la Independència presenta la següent: 

Proposició de llei del sistema tarifari integrat 
del transport públic de Catalunya

Article 1. Sistema tarifari integrat  
del transport públic de Catalunya

1. Es procedirà a implantar un sistema tarifari integrat, 
mitjançant una targeta que podrà ser nominal o anònima 
i on es podrà carregar el saldo i/o els títols, que serà và-
lida per a tots els transports públics de Catalunya depen-
dents de la Generalitat: tramvia, tren, metro i autobús. 
L’import que es pagui haurà d’estar en funció dels quilò-
metres, on es contarà la distància entre l’origen i el destí 
en funció de la distància i no de zones geogràfiques.
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És per això que es considera necessari modificar l’article 
9 de la Llei !4/2008 per establir un termini d’un mes de 
quedar vacant el càrrec de director o directora de l’Ofici-
na Antifrau per a que el President de la Generalitat pro-
posi al Parlament de Catalunya un candidat o candidata.

Així mateix es considera necessari addicionar una nova 
lletra a l’article 11 per preveure com a causa de cessa-
ment la mort, o una malaltia greu que impossibiliti per a 
l’exercici de les funcions de director o directora.

Finalment, es modifica l’article 11 per incorporar la pre-
visió què, en el cas de restar vacant el càrrec de direc-
tor o directora adjunt, les funcions de direcció passin a 
ser exercides, interinament, la persona de més antiguitat 
d’entre les persones amb el càrrec de direcció funcional 
o similar de l’Oficina Antifrau. D’aquesta manera es re-
sol que es pugui produir una situació de manca de direc-
ció i es garanteix el normal funcionament de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa presenta 
la següent: 

Proposició de llei

Article 1. Modificació de l’article 9 de la Llei 
14/2008

Es modifica l’apartat 2 de l’article 9 de la Llei 14 2008 
que queda redactat de la següent manera: 

2. Per a nomenar el director o directora de l’Oficina An-
tifrau, en el termini d’un mes a comptar d’haver quedat 
vacant el càrrec el president o presidenta de la Genera-
litat, en nom del Govern, ha de proposar al Parlament el 
candidat o candidata, el qual ha de comparèixer davant la 
comissió parlamentària corresponent per a ésser avaluat 
amb relació a les condicions requerides per al càrrec.

Article 2. Addició d’una lletra g bis a l’article 
de l’article 11de la Llei 14/2008

S’afegeix una nova lletra, g bis, a la Llei 14/2008, amb la 
redacció següent: 

g bis) La mort, o una malaltia greu que l’impossibiliti per 
a l’exercici de les seves funcions.

Article 3. Modificació de l’article 11 de la Llei 
14/2008

Es modifica l’apartat 3 de l’article 11 de la Llei 14/2008 
que resta redactat de la manera següent: 

3. Un cop produït el cessament del director o directo-
ra de l’Oficina Antifrau, s’inicia el procediment per a 
l’elecció el nou director i directora. En el cas que s’esde-
vingui la causa determinada per la lletra b de l’apartat 1, 
el director o directora ha de continuar exercint en funci-
ons el seu càrrec fins que no es faci el nou nomenament. 
En la resta de supòsits, mentre no es procedeixi a la nova 
designació, el director o directora adjunt passa a exercir 
interinament les funcions de direcció. En el cas de restar 
vacant el càrrec de director o directora adjunt passarà a 
exercir les funcions de direcció el càrrec amb funcions 
de direcció funcional o similar de més antiguitat.

Proposició de llei de modificació de la Llei 
14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina An-
tifrau de Catalunya
Tram. 202-00052/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 13801 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.06.2011

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president, Dolors Camats Luis, 
portaveu, Salvador Milà Solsona, diputat del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
100.b del Reglament del Parlament, presenten la propo-
sició de llei següent: 

Memòria justificativa i exposició de motius

La Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Anti-
frau de Catalunya crea l’Oficina Antifrau de Catalunya, 
entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i 
plena capacitat d’obrar, adscrita al Parlament de Cata-
lunya. L’Oficina Antifrau de Catalunya té la finalitat de 
prevenir i investigar possibles casos d’ús o destinació 
il·legals de fons públics o qualsevol altre aprofitament 
irregular derivat de conductes que comportin conflicte 
d’interessos o l’ús en benefici privat d’informacions de-
rivades de les funcions pròpies del personal al servei del 
sector públic.

L’article 8 de la Llei/14 2008 estableix que al capdavant 
de l’Oficina Antifrau de Catalunya hi ha el director o di-
rectora, que ha d’exercir el càrrec amb plena indepen-
dència i objectivitat. L’article 9 de l’esmenta Llei regula 
l’elecció i nomenament del director o directora de l’Ofi-
cina Antifrau de Catalunya que és elegit pel Parlament 
a proposta del Govern. Per a nomenar el director o di-
rectora de l’Oficina Antifrau, el president o presidenta 
de la Generalitat, en nom del Govern, ha de proposar al 
Parlament el candidat o candidata.

L’article 11 de la Llei 14/2008, preveu que mentre no es 
produeix la nova designació, el director adjunt o directo-
ra adjunta de l’Oficina Antifrau passa a exercir interina-
ment les funcions de direcció.

El passat vint-i-u de gener es va produir el traspàs del di-
rector de l’Oficina Antifrau de Catalunya, senyor David 
Martínez Madero. Durant aquest període de temps no 
s’ha iniciat el procediment d’elecció d’un nou director o 
directora i tampoc, en el seu moment, es va nomenar un 
director o directora adjunt que pugui exercir les funcions 
de direcció interinament.

Aquestes circumstàncies han posat en evidència la ne-
cessitat de completar les previsions establertes en la Llei 
14/2008 per evitar que, un organisme de la rellevància de 
l’Oficina Antifrau de Catalunya i de la importància de 
la missió que té encomanada romangui sense director o 
directora, amb tots els problemes i disfuncions tant insti-
tucionals com operatius que això comporta.
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Proposta de resolució sobre la situació als 
territoris kurds de l’Iraq
Tram. 250-00283/09

Esmenes presentades
Reg. 12307 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CCS, 02.06.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 12307)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (1)

«El Parlament de Catalunya considera oportú defensar 
el dret del poble Kurd a manifestar-se pacíficament i a 
gaudir plenament del conjunt dels drets fonamentals i lli-
bertats civils en pau i en democràcia, la qual cosa ha de 
ser garantida per l’Estat de Dret.»

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del servei de pediatria als centres d’assis-
tència primària de Gavà (Baix Llobregat)
Tram. 250-00303/09

Esmenes presentades
Reg. 13274 i 13537 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 02.06.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 13274)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. Socialista (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a:

1. Assegurar el manteniment del servei de pediatria en 
els termes en què actualment s’està prestant a la ciutat 
de Gavà.

2. Iniciar els tràmits per tal d’agilitzar la construcció del 
tercer CAP, un cop l’Ajuntament ja ha concedit la llicèn-
cia d’obres, mantenint el calendari tal i com estava pre-
vist.»

Disposició final. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publi-
cada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 30 de maig de 2011

Joan Herrera Torres, president del GP d’ICV-EUiA; Do-
lors Camats Luis, portaveu del GP d’ICV-EUiA; Salva-
dor Milà Solsona, diputat del GP d’ICV-EUiA

3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN 
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre el proveïment 
de les places de funcionaris de presons i el 
manteniment dels interins
Tram. 250-00253/09

Rectificació del text presentat, relativa a les es-
menes presentades (BOPC 70)
Reg. 14154

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, comunica que a l’escrit amb núme-
ro de registre 12295 de data 4 de maig de 2001 (tram. 
250-00253/09), hi ha una errada tècnica.

On diu: 

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a impulsar la necessària modificació de la Llei Or-
gànica del Poder Judicial, i si s’escau de l’estatut orgànic 
del Ministeri Fiscal, per tal que en les comunitats autò-
nomes amb competències assumides que tinguin llengua 
pròpia, el seu coneixement es consideri mèrit determi-
nant en l’àmbit territorial corresponent, en tots els pro-
cessos de selecció del personal funcionari al servei de 
l’administració de Justícia, de jutges, de magistrats de 
secretaris judicials i de fiscals.» 

Ha de dir: 

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a cobrir les 470 places de funcionaris de pre-
sons previstes segons l’Acord de Govern de 23 de març 
de 2010, en funció de l’obertura de nous centres peniten-
ciaris, de les necessitats de personal i de la disponibilitat 
pressupostària de cada moment».

Palau del Parlament, 7 de juny de 2011 

Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de CiU
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d’hospitalització, cures intensives, consultes, serveis de 
proves diagnòstiques) destinats a l’Hospital de Mataró 
per a l’atenció sanitària.»

Proposta de resolució sobre la dotació del 
servei de pediatria i de ginecologia als cen-
tres d’atenció primària Les Indianes i Cen-
tre, de Montcada i Reixac (Vallès Occiden-
tal)
Tram. 250-00324/09

Esmenes presentades
Reg. 13540 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 02.06.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13540)

Apartat 1

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (1)

«1. Garantir a la població de Montcada i Reixac l’accés 
als serveis de ginecologia.»

Apartat 3

2 Esmena núm. 2
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (2)

«3. Garantir una atenció d’urgències adequada a la po-
blació infantil de Montcada i Reixac.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13537)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a què, en cas que el tercer CAP de la ciutat de Gavà 
s’acabi construint, es garanteixi de fórmula més adient 
d’atenció pediàtrica a la població de Gavà, d’acord amb 
els criteris del Mapa Sanitari.»

Proposta de resolució sobre la dotació i 
el funcionament del servei de pediatria de 
l’ABS Mataró 6
Tram. 250-00322/09

Esmenes presentades
Reg. 13538 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 02.06.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13538)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a garantir la qualitat assistencial i els terminis de 
visita adients en el servei de pediatria de l’equip d’aten-
ció primària Gatassa (Mataró-6), al CAP El Maresme de 
Mataró.»

Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels recursos i els serveis de l’Hospital de 
Mataró (Maresme)
Tram. 250-00323/09

Esmenes presentades
Reg. 13539 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 02.06.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13539)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a mantenir la disponibilitat de recursos (llits 
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Proposta de resolució sobre l’assumpció 
de la protecció dels drets humans al Sàhara 
Occidental per part de la Missió de les Na-
cions Unides per al Referèndum del Sàhara 
Occidental
Tram. 250-00328/09

Esmenes presentades
Reg. 13527 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CCS, 02.06.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13527)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (1)

«El Parlament de Catalunya manifesta:

– Celebrem la creació, per part del Regne del Marroc, 
d’una nova instància per la defensa dels drets humans, 
al Consell Nacional de Drets Humans (CNDH), al cap-
davant del qual es troba el Sr. Mohamed Sebar (un actiu 
i respectat veterà pro drets humans), en substitució del 
Consell Consultiu dels Drets de l’Home (CCDH).

– Aplaudim el recent alliberament, el passat catorze 
d’abril, de diversos presos polítics (entre els quals, vin-
culats amb la qüestió del Sàhara, defensors dels drets 
humans, o l’activista rifeny Chakib el Jiari) com una de 
les primeres fites aconseguides pel Consell Nacional de 
Drets Humans (CNDH).

– Ens manifestem a favor de la protecció dels drets hu-
mans al territori del Sàhara Occidental i, per tant, recla-
mem que la Missió de les Nacions Unides per al Referèn-
dum del Sàhara Occidental (MINURSO) assumeixi el rol 
que li pertoca pel que fa a aquesta qüestió.»

Proposta de resolució sobre la generalitza-
ció del sistema de finançament de la presta-
ció dels serveis sanitaris amb base territori-
al i capitativa
Tram. 250-00331/09

Esmenes presentades
Reg. 13543 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 02.06.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13543)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a avançar en la generalització del sistema de 
finançament de la prestació de serveis sanitaris amb base 

Proposta de resolució sobre la construcció 
del centre d’urgències d’atenció primària de 
Pineda de Mar (Maresme)
Tram. 250-00325/09

Esmenes presentades
Reg. 13541 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 02.06.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13541)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudiar, 
en el marc de l’elaboració dels pressupostos, la inclusió 
del projecte de construcció del centre d’urgències d’aten-
ció primària (CUAP) de Pineda de Mar.»

Proposta de resolució sobre la modificació 
de la legislació farmacèutica per a prioritzar 
la prescripció de medicaments genèrics
Tram. 250-00327/09

Esmenes presentades
Reg. 13542 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 02.06.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13542)

Apartat 1

Lletra a

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (1)

«a) La modificació de la legislació farmacèutica amb 
l’objectiu que el catàleg farmacèutic inclogui i fomenti 
els medicaments genèrics i els de menor preu.»
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Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
l’Hospital de Viladecans (Baix Llobregat) i 
sobre la convocatòria del Govern Territorial 
de Salut del Baix Llobregat Litoral amb rela-
ció als projectes en aquest territori
Tram. 250-00338/09

Esmenes presentades
Reg. 13546 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 02.06.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13546)

Apartats 1 i 2

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (1)

Dels apartats 1 i 2 en un nou apartat 1

«1. Estudiar, en el marc de l’elaboració dels pressupos-
tos, la inclusió del projecte d’ampliació de l’Hospital de 
Viladecans.»

Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels recursos i els serveis de l’Hospital Parc 
Taulí de Sabadell (Vallès Occidental)
Tram. 250-00346/09

Esmenes presentades
Reg. 13324 i 13547 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 02.06.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 13324)

1 Esmena núm. 1
D’addició
G. P. Socialista (1)

Al final del text

«– Mantenir els recursos del servei de Salut Mental.

– Mantenir i si és possible incrementar els recursos hos-
pitalaris i el nivell de pressupost de l’Hospital Parc Taulí 
de Sabadell, atès que el Vallès és la zona amb menys re-
cursos hospitalaris per habitant.»

territorial i capitativa, tot fent ús en plenes condicions de 
transparència, dels indicadors d’eficiència i qualitat de 
la Central de Resultats, i sempre comptant amb els meca-
nismes de participació establerts per la Llei d’ordenació 
sanitària de Catalunya, per tal de mantenir la qualitat i 
equitat territorials.»

Proposta de resolució sobre el garantiment 
del calendari d’inversions en l’àmbit de la 
salut d’acord amb el Pla d’estructures i in-
versions 2004-2012
Tram. 250-00332/09

Esmenes presentades
Reg. 13544 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 02.06.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13544)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a garantir, en un entorn de transparència i co-
operació amb els ajuntaments i entitats municipalistes, 
un calendari d’inversions pels propers quatre anys que 
incorpori un Pla de reformes i manteniment dels centres 
actuals, prioritzant les obres més necessàries donada la 
situació de crisi econòmica.»

Proposta de resolució sobre la consensu-
ació amb els agents socials de l’àmbit de 
la salut dels escenaris econòmics i pres-
supostaris fins al 2014 en l’elaboració dels 
pressupostos del 2011
Tram. 250-00333/09

Esmenes presentades
Reg. 13545 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 02.06.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13545)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a garantir el diàleg amb els agents socials de 
l’àmbit de la salut en la definició dels escenaris econò-
mics i pressupostaris amb horitzó temporal 2014, i pre-
sentar-los a la Comissió de Salut del Parlament.»
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Proposta de resolució sobre la creació d’un 
òrgan de representació política al Baix Llo-
bregat com a canal de comunicació amb el 
Govern
Tram. 250-00358/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 14153).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.06.2011 al 17.06.2011).

Finiment del termini: 20.06.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.06.2011.

Proposta de resolució sobre la consolidació 
del pressupost del Consorci per a la Norma-
lització Lingüística per a cobrir la demanda 
de cursos de català
Tram. 250-00359/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 14153).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.06.2011 al 17.06.2011).

Finiment del termini: 20.06.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.06.2011.

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
centre d’atenció primària al barri de Gavà 
Mar, a Gavà (Baix Llobregat)
Tram. 250-00360/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 14153).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.06.2011 al 17.06.2011).

Finiment del termini: 20.06.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.06.2011.

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13547)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a mantenir la disponibilitat de recursos (llits 
d’hospitalització, quiròfans, cures intensives, consultes, 
serveis de proves diagnòstiques) destinats a l’Hospital 
Parc Taulí de Sabadell per a l’atenció sanitària i socio-
sanitària.»

Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels serveis de l’Hospital Universitari de 
Bellvitge i l’acabament de la segona fase de 
l’ampliació de l’hospital
Tram. 250-00347/09

Esmenes presentades
Reg. 13548 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 02.06.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13548)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a garantir els recursos destinats a prestar una 
atenció sanitària de qualitat a l’Hospitalet de Llobregat 
i a la comarca del Baix Llobregat i acabar i posar en 
funcionament la segona fase de l’ampliació de l’Hospital 
de Bellvitge per tal que la seva imprescindible activitat 
per al conjunt de la ciutadania de l’Hospitalet, de l’àrea 
d’influència més immediata i de tot Catalunya no es vegi 
afectada.»

Proposta de resolució sobre l’eliminació del 
requisit del límit d’edat per a l’accés al Cos 
de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00357/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 14153).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.06.2011 al 17.06.2011).

Finiment del termini: 20.06.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.06.2011.
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Proposta de resolució sobre la modificació 
del Decret 309/2011, pel qual es regula el 
Consell per a l’Impuls i l’Ordenació de la Re-
forma de l’Administració
Tram. 250-00364/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 14153).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.06.2011 al 15.06.2011).

Finiment del termini: 16.06.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.06.2011.

Proposta de resolució sobre l’inici de les 
obres per a l’accessibilitat de l’estació de 
metro de Virrei Amat
Tram. 250-00365/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 14153).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.06.2011 al 17.06.2011).

Finiment del termini: 20.06.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.06.2011.

Proposta de resolució sobre la transforma-
ció de la base de muntatge i manteniment 
de Vilafranca en una estació per a trens d’al-
ta velocitat
Tram. 250-00366/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 14153).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.06.2011 al 17.06.2011).

Finiment del termini: 20.06.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.06.2011.

Proposta de resolució sobre l’execució del 
projecte del nou centre d’atenció primària 
del barri de la Mina, de Sant Adrià de Besòs 
(Barcelonès)
Tram. 250-00361/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 14153).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.06.2011 al 17.06.2011).

Finiment del termini: 20.06.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.06.2011.

Proposta de resolució sobre l’inici de les 
obres d’ampliació de l’Escola Olga Xirinacs, 
de Tarragona
Tram. 250-00362/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 14153).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.06.2011 al 17.06.2011).

Finiment del termini: 20.06.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.06.2011.

Proposta de resolució sobre la inclusió del 
llentiscle al Catàleg de flora amenaçada de 
Catalunya
Tram. 250-00363/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 14153).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.06.2011 al 17.06.2011).

Finiment del termini: 20.06.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.06.2011.
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Proposta de resolució sobre la reclamació 
al Govern de l’Estat de la redacció dels pro-
jectes i l’execució del cobriment parcial de 
la carretera B-20 a Santa Coloma de Grame-
net, entre el riu Besòs i el Parc Europa
Tram. 250-00370/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 14153).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 9.06.2011 al 15.06.2011).

Finiment del termini: 16.06.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.06.2011.

Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’un sistema de devolució del bitllet dels 
transports públics en els casos d’irregulari-
tats en el servei
Tram. 250-00371/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 14153).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 9.06.2011 al 15.06.2011).

Finiment del termini: 16.06.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.06.2011.

Proposta de resolució sobre la publicitat de 
les dades sobre la contaminació radioactiva
Tram. 250-00372/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 14153).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.06.2011 al 19.06.2011).

Finiment del termini: 20.06.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.06.2011.

Proposta de resolució sobre l’establiment 
de descomptes en les tarifes dels autobu-
sos interurbans als usuaris discapacitats
Tram. 250-00367/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 14153).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 9.06.2011 al 15.06.2011).

Finiment del termini: 16.06.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.06.2011.

Proposta de resolució sobre la dotació de 
mitjans a les agrupacions de defensa fores-
tal del Maresme per a la prevenció i la lluita 
contra els incendis forestals
Tram. 250-00368/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 14153).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 9.06.2011 al 15.06.2011).

Finiment del termini: 16.06.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.06.2011.

Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’un districte únic als efectes d’elecció del 
centre escolar en el procés de matriculació
Tram. 250-00369/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 14153).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 9.06.2011 al 15.06.2011).

Finiment del termini: 16.06.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.06.2011.
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Proposta de resolució sobre el reinici de les 
obres de construcció de l’Institut de Roda 
de Barà (Tarragonès)
Tram. 250-00376/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 14153).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 9.06.2011 al 15.06.2011).

Finiment del termini: 16.06.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.06.2011.

Proposta de resolució sobre la licitació de 
les obres de construcció de la Residència i 
Centre de Dia Sabadell Parc Central
Tram. 250-00377/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 14153).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.06.2011 al 19.06.2011).

Finiment del termini: 20.06.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.06.2011.

Proposta de resolució sobre la resposta a 
les necessitats educatives de Castellar del 
Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 250-00378/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 14153).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.06.2011 al 19.06.2011).

Finiment del termini: 20.06.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.06.2011.

Proposta de resolució sobre la col·laboració 
amb les instàncies judicials en els casos de 
delictes ambientals
Tram. 250-00373/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 14153).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.06.2011 al 19.06.2011).

Finiment del termini: 20.06.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.06.2011.

Proposta de resolució sobre la garantia de 
la recepció del senyal de la TDT a les co-
marques de la Ribagorça, el Solsonès, el 
Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, les Garri-
gues i la Segarra
Tram. 250-00374/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 14153).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 9.06.2011 al 15.06.2011).

Finiment del termini: 16.06.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.06.2011.

Proposta de resolució sobre la reimplan-
tació dels estudis de batxillerat a l’Institut 
Rambla Prim, de Barcelona
Tram. 250-00375/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 14153).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 9.06.2011 al 15.06.2011).

Finiment del termini: 16.06.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.06.2011.
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Proposta de resolució sobre el tancament i 
el desmantellament de la central tèrmica de 
Cubelles (Garraf)
Tram. 250-00382/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 14153).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.06.2011 al 19.06.2011).

Finiment del termini: 20.06.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.06.2011.

Proposta de resolució sobre l’inici de les 
obres d’ampliació de l’Escola Lola Anglada, 
de Badalona (Barcelonès)
Tram. 250-00383/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 14153).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.06.2011 al 19.06.2011).

Finiment del termini: 20.06.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.06.2011.

Proposta de resolució sobre el Grup MIFAS
Tram. 250-00384/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 14153).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.06.2011 al 19.06.2011).

Finiment del termini: 20.06.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.06.2011.

Proposta de resolució sobre l’assumpció pel 
Departament d’Interior de l’Acord amb les 
organitzacions sindicals del Cos de Mossos 
d’Esquadra relatiu a la regulació de la sego-
na activitat i la integració laboral del perso-
nal amb invalidesa permanent
Tram. 250-00379/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 14153).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.06.2011 al 19.06.2011).

Finiment del termini: 20.06.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.06.2011.

Proposta de resolució sobre l’eix de La Con-
reria, a la carretera B-500, entre Mollet del 
Vallès i Badalona
Tram. 250-00380/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 14153).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.06.2011 al 19.06.2011).

Finiment del termini: 20.06.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.06.2011.

Proposta de resolució sobre el Pla territorial 
sectorial d’habitatge
Tram. 250-00381/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 14153).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.06.2011 al 19.06.2011).

Finiment del termini: 20.06.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.06.2011.
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Proposta de resolució sobre el millorament 
de les àrees de descans de les autopistes
Tram. 250-00388/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 14153).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 9.06.2011 al 15.06.2011).

Finiment del termini: 16.06.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.06.2011.

Proposta de resolució sobre l’excepció a la 
prohibició de circular els caps de setmana i 
els festius per als camions de transport de 
raïm o most durant el període de la verema
Tram. 250-00389/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 14153).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 9.06.2011 al 15.06.2011).

Finiment del termini: 16.06.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.06.2011.

Proposta de resolució sobre la represa dels 
tràmits per a la construcció del nou Institut 
Nacional d’Educació Física de Catalunya al 
Baix Camp i al Montsià
Tram. 250-00390/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 14153).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.06.2011 al 19.06.2011).

Finiment del termini: 20.06.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.06.2011.

Proposta de resolució sobre el compliment 
de l’apartat IV.2.e de la Resolució 671/VII, 
relativa al món agrari
Tram. 250-00385/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 14153).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.06.2011 al 19.06.2011).

Finiment del termini: 20.06.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.06.2011.

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
dels ajuts del Pla de concentració, intercoo-
peració i modernització de cooperatives per 
al 2011
Tram. 250-00386/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 14153).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.06.2011 al 19.06.2011).

Finiment del termini: 20.06.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.06.2011.

Proposta de resolució sobre el compliment 
dels compromisos entre la Generalitat i Ha-
bitatge Municipal de Sabadell, SA
Tram. 250-00387/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 14153).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.06.2011 al 19.06.2011).

Finiment del termini: 20.06.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.06.2011.
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Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de Cacaolat a Catalunya
Tram. 250-00394/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 14153).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.06.2011 al 19.06.2011).

Finiment del termini: 20.06.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.06.2011.

Proposta de resolució sobre l’aplicació del 
Decret 164/2010, de regulació dels habitat-
ges d’ús turístic
Tram. 250-00395/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 14153).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.06.2011 al 19.06.2011).

Finiment del termini: 20.06.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.06.2011.

Proposta de resolució sobre l’impuls d’un 
pacte nacional per a la inclusió social i l’era-
dicació de la pobresa
Tram. 250-00396/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 14153).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.06.2011 al 19.06.2011).

Finiment del termini: 20.06.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.06.2011.

Proposta de resolució sobre el soterrament 
de les vies del tren a l’Hospitalet de Llobre-
gat (Barcelonès)
Tram. 250-00391/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 14153).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.06.2011 al 19.06.2011).

Finiment del termini: 20.06.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.06.2011.

Proposta de resolució sobre el millorament 
de la línia de tren entre Figueres, Portbou i 
Cervera de la Marenda, al Rosselló
Tram. 250-00392/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 14153).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.06.2011 al 19.06.2011).

Finiment del termini: 20.06.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.06.2011.

Proposta de resolució sobre la designació 
de l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès 
Occidental), per al desplegament del Pla in-
tegral d’atenció en salut mental
Tram. 250-00393/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 14153).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.06.2011 al 19.06.2011).

Finiment del termini: 20.06.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.06.2011.
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Proposta de resolució sobre la destinació 
dels ajuts per a la projecció internacional de 
l’esport català
Tram. 250-00400/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 14153).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.06.2011 al 19.06.2011).

Finiment del termini: 20.06.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.06.2011.

Proposta de resolució sobre la implementa-
ció de l’oficina judicial i del sistema e-justí-
cia.cat
Tram. 250-00401/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 14153).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.06.2011 al 19.06.2011).

Finiment del termini: 20.06.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.06.2011.

Proposta de resolució sobre el compliment 
del Pacte de salut de Tarragona
Tram. 250-00403/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 14153).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.06.2011 al 19.06.2011).

Finiment del termini: 20.06.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.06.2011.

Proposta de resolució sobre el calendari 
d’execució de les obres pendents a les línies 
9, 10, 2 i 1 del metro i del nou traçat en do-
ble via del tren des de l’estació del Prat de 
Llobregat fins a la terminal 1 de l’aeroport 
de Barcelona
Tram. 250-00397/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 14153).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.06.2011 al 19.06.2011).

Finiment del termini: 20.06.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.06.2011.

Proposta de resolució sobre la reclamació 
de la devolució dels imports recaptats pel 
cànon digital del 2003 ençà
Tram. 250-00398/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 14153).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.06.2011 al 19.06.2011).

Finiment del termini: 20.06.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.06.2011.

Proposta de resolució sobre la tramitació 
parlamentària del Projecte de llei de go-
verns locals i del Projecte de llei de finan-
çament local
Tram. 250-00399/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 14153).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.06.2011 al 19.06.2011).

Finiment del termini: 20.06.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.06.2011.



14 de juny de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 88

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 40

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del servei d’urgències als centres d’atenció 
primària de Breda, Hostalric i Anglès (Selva)
Tram. 250-00407/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 14153).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.06.2011 al 19.06.2011).

Finiment del termini: 20.06.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.06.2011.

Proposta de resolució sobre el conveni de 
col·laboració entre el Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural i l’Ajuntament de Castelló d’Empúri-
es (Alt Empordà) per a traslladar el fons del 
Centre de Documentació del Parc Natural 
dels Aiguamolls de l’Empordà a la biblioteca 
de Castelló d’Empúries
Tram. 250-00408/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 14153).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.06.2011 al 19.06.2011).

Finiment del termini: 20.06.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.06.2011.

Proposta de resolució sobre l’increment de 
la freqüència de pas dels autobusos de la 
línia L1172 entre Sant Quintí de Mediona i Vi-
lafranca del Penedès (Alt Penedès)
Tram. 250-00409/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 14153).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 9.06.2011 al 15.06.2011).

Finiment del termini: 16.06.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.06.2011.

Proposta de resolució sobre el suport a la 
banca ètica
Tram. 250-00404/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 14153).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.06.2011 al 19.06.2011).

Finiment del termini: 20.06.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.06.2011.

Proposta de resolució sobre el garantiment 
d’una solució per a evitar el pas de vehicles 
pesants pel centre de Sant Julià de Vilator-
ta (Osona)
Tram. 250-00405/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 14153).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.06.2011 al 19.06.2011).

Finiment del termini: 20.06.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.06.2011.

Proposta de resolució sobre la constitució 
de l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball 
i el desenvolupament del Cos de Subinspec-
tors de Seguretat i Salut en el Treball
Tram. 250-00406/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 14153).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.06.2011 al 19.06.2011).

Finiment del termini: 20.06.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.06.2011.
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Proposta de resolució sobre l’adquisició i 
l’inici de les obres per a implantar un nou 
accelerador lineal d’electrons a l’Hospital 
Universitari Arnau de Vilanova de Lleida
Tram. 250-00413/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 14153).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.06.2011 al 19.06.2011).

Finiment del termini: 20.06.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.06.2011.

Proposta de resolució sobre l’obertura 
d’una oficina de treball de la Generalitat al 
districte de Sants-Montjuïc de Barcelona
Tram. 250-00414/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 14153).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 9.06.2011 al 15.06.2011).

Finiment del termini: 16.06.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.06.2011.

Proposta de resolució sobre la creació el 
2011 de l’oficina de la víctima d’accidents de 
trànsit prevista pel Pla de seguretat viària 
2011-2013
Tram. 250-00415/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 14153).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.06.2011 al 19.06.2011).

Finiment del termini: 20.06.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.06.2011.

Proposta de resolució sobre el desplega-
ment de la Llei 11/2010, de l’Agència Catala-
na d’Inspecció de Treball
Tram. 250-00410/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 14153).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.06.2011 al 19.06.2011).

Finiment del termini: 20.06.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.06.2011.

Proposta de resolució sobre la destinació 
de la caserna de la Guàrdia Civil de Sant 
Quintí de Mediona (Alt Penedès) a l’Agrupa-
ció de Defensa Forestal de l’Alt Penedès
Tram. 250-00411/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 14153).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 9.06.2011 al 15.06.2011).

Finiment del termini: 16.06.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.06.2011.

Proposta de resolució sobre la represa de 
les obres de prolongació dels Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya a Terrassa 
(Vallès Occidental)
Tram. 250-00412/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 14153).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.06.2011 al 19.06.2011).

Finiment del termini: 20.06.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.06.2011.
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Proposta de resolució sobre la restitució de 
la carretera BP-2427, en l’accés a l’autopista 
AP-7 a Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès), 
a l’estat anterior a les obres de reordenació 
del sistema de peatges a Martorell
Tram. 250-00419/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 14153).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 9.06.2011 al 15.06.2011).

Finiment del termini: 16.06.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.06.2011.

Proposta de resolució sobre l’increment de 
trens entre Barcelona i Lleida per la línia de 
Manresa
Tram. 250-00420/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 14153).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 9.06.2011 al 15.06.2011).

Finiment del termini: 16.06.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.06.2011.

Proposta de resolució sobre l’inici de les 
obres de l’accés ferroviari a la terminal T1 
de l’aeroport de Barcelona
Tram. 250-00421/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 14153).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 9.06.2011 al 15.06.2011).

Finiment del termini: 16.06.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.06.2011.

Proposta de resolució sobre la incorpora-
ció de nous pediatres al CAP La Farigola de 
Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 250-00416/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 14153).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 9.06.2011 al 15.06.2011).

Finiment del termini: 16.06.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.06.2011.

Proposta de resolució sobre la posició del 
conjunt monumental del Turó de la Seu Ve-
lla de Lleida en la llista de béns susceptibles 
d’ésser declarats patrimoni mundial
Tram. 250-00417/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 14153).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 9.06.2011 al 15.06.2011).

Finiment del termini: 16.06.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.06.2011.

Proposta de resolució sobre l’agilitació de 
les sol·licituds d’obertura de les noves ofici-
nes de farmàcia de l’Àrea Bàsica de Salut 
Tarragona 4
Tram. 250-00418/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 14153).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 9.06.2011 al 15.06.2011).

Finiment del termini: 16.06.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.06.2011.
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Proposta de resolució sobre l’execució del 
projecte de construcció de la seu del Cos 
dels Mossos d’Esquadra a Salt (Gironès)
Tram. 250-00425/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 14153).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 9.06.2011 al 15.06.2011).

Finiment del termini: 16.06.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.06.2011.

Proposta de resolució sobre l’inici de les 
obres de construcció d’una escola d’adults 
a Girona
Tram. 250-00426/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 14153).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 9.06.2011 al 15.06.2011).

Finiment del termini: 16.06.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.06.2011.

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
pla educatiu d’entorn al barri del Pont Major, 
de Girona
Tram. 250-00427/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 14153).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 9.06.2011 al 15.06.2011).

Finiment del termini: 16.06.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.06.2011.

Proposta de resolució sobre l’inici de les 
obres de construcció de l’Escola del Bosc 
de la Pabordia, de Girona
Tram. 250-00422/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 14153).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 9.06.2011 al 15.06.2011).

Finiment del termini: 16.06.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.06.2011.

Proposta de resolució sobre l’inici de les 
obres d’ampliació del CAP Montilivi, de Gi-
rona, el 2011
Tram. 250-00423/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 14153).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 9.06.2011 al 15.06.2011).

Finiment del termini: 16.06.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.06.2011.

Proposta de resolució sobre l’increment 
dels efectius del Cos dels Mossos d’Esqua-
dra a Girona
Tram. 250-00424/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 14153).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 9.06.2011 al 15.06.2011).

Finiment del termini: 16.06.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.06.2011.
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Proposta de resolució sobre la mediació 
amb Piaggio perquè reconsideri la decisió 
de tancar la planta de Martorelles (Vallès 
Oriental) i sobre el sector de la motocicleta 
a Catalunya
Tram. 250-00431/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 14153).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 9.06.2011 al 15.06.2011).

Finiment del termini: 16.06.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.06.2011.

Proposta de resolució sobre el pagament 
de la subvenció per al pavelló poliesportiu 
d’Arenys de Munt (Maresme)
Tram. 250-00433/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 14153).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.06.2011 al 19.06.2011).

Finiment del termini: 20.06.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.06.2011.

Proposta de resolució sobre el desplega-
ment de la Llei 24/2009, del Síndic de Greu-
ges, i sobre la signatura d’un conveni de 
col·laboració amb el Govern de l’Estat que 
permeti al Síndic de Greuges complir les se-
ves funcions en espais de titularitat estatal
Tram. 250-00434/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 14153).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.06.2011 al 19.06.2011).

Finiment del termini: 20.06.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.06.2011.

Proposta de resolució sobre l’inici de les 
obres de construcció d’una escola a la Zona 
2, de Girona, i d’un institut al sector de Pa-
lau, de Girona
Tram. 250-00428/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 14153).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 9.06.2011 al 15.06.2011).

Finiment del termini: 16.06.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.06.2011.

Proposta de resolució sobre l’enderroca-
ment de l’edifici antic de l’Escola Pericot, de 
Girona
Tram. 250-00429/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 14153).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 9.06.2011 al 15.06.2011).

Finiment del termini: 16.06.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.06.2011.

Proposta de resolució sobre l’inici de les 
obres de construcció de la nova Escola Pe-
ricot, de Girona, a la zona de Montilivi
Tram. 250-00430/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 14153).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 9.06.2011 al 15.06.2011).

Finiment del termini: 16.06.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.06.2011.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2011 al 23.06.2011).

Finiment del termini: 27.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.06.2011.

Proposta de resolució sobre la redacció del 
Pla director urbanístic de les infraestructu-
res de transport a la comarca del Maresme
Tram. 250-00438/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.06.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2011 al 23.06.2011).

Finiment del termini: 27.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.06.2011.

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un codi de bones pràctiques administra-
tives
Tram. 250-00439/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.06.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2011 al 23.06.2011).

Finiment del termini: 27.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.06.2011.

Proposta de resolució sobre l’execució de 
les obres del tractament terciari de les ai-
gües residuals de l’estació depuradora de 
l’Alt Maresme
Tram. 250-00435/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 14153).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.06.2011 al 19.06.2011).

Finiment del termini: 20.06.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.06.2011.

Proposta de resolució sobre el compliment 
de la Moció 9/IX i sobre les gestions per a 
mantenir la producció d’Ossa Motor a Ca-
talunya
Tram. 250-00436/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.06.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2011 al 23.06.2011).

Finiment del termini: 27.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.06.2011.

Proposta de resolució sobre la renovació 
dels contractes programa de l’Institut Cata-
là de les Dones amb els ens locals per a ga-
rantir la continuïtat dels serveis d’atenció i 
informació a les dones
Tram. 250-00437/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Igualtat de les Perso-
nes.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.06.2011.

Fascicle segon
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2011 al 23.06.2011).

Finiment del termini: 27.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.06.2011.

Proposta de resolució sobre l’inici de les 
obres de construcció del nou edifici de l’Es-
cola Marta Mata del Vendrell (Baix Penedès)
Tram. 250-00443/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.06.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2011 al 23.06.2011).

Finiment del termini: 27.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.06.2011.

Proposta de resolució sobre el projecte 
constructiu i l’execució de les obres dels 
nous accessos sud, viari i ferroviari, al port 
de Barcelona
Tram. 250-00444/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.06.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 10 dies hàbils (del 15.06.2011 al 29.06.2011).

Finiment del termini: 30.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.06.2011.

Proposta de resolució sobre els preus dels 
productes venuts als economats dels cen-
tres penitenciaris
Tram. 250-00440/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.06.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2011 al 23.06.2011).

Finiment del termini: 27.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.06.2011.

Proposta de resolució sobre la senyalització 
de Badia del Vallès (Vallès Occidental) a les 
sortides i als carrils de desacceleració de la 
carretera C-58
Tram. 250-00441/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.06.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2011 al 23.06.2011).

Finiment del termini: 27.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.06.2011.

Proposta de resolució sobre el reallotjament 
de les famílies afectades per la reforma del 
barri de la Catalana, de Sant Adrià de Besòs 
(Barcelonès)
Tram. 250-00442/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.06.2011.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2011 al 23.06.2011).

Finiment del termini: 27.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.06.2011.

Proposta de resolució sobre les obres d’inici 
de les obres de construcció de l’Escola No-
va de Cervelló (Baix Llobregat)
Tram. 250-00448/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.06.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2011 al 23.06.2011).

Finiment del termini: 27.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.06.2011.

Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria urgent del Govern Territorial de Salut de 
l’Alt Urgell
Tram. 250-00449/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.06.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2011 al 23.06.2011).

Finiment del termini: 27.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.06.2011.

Proposta de resolució sobre les actuacions 
per a evitar el tancament o la deslocalització 
d’Ossa Motor i sobre les mesures de suport 
al sector de la motocicleta
Tram. 250-00445/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.06.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2011 al 23.06.2011).

Finiment del termini: 27.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.06.2011.

Proposta de resolució sobre la matriculació 
dels alumnes de l’escola d’Olesa de Bones-
valls (Alt Penedès) a l’institut de Vilafranca 
del Penedès (Alt Penedès) i al SES de Be-
gues (Baix Llobregat)
Tram. 250-00446/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.06.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2011 al 23.06.2011).

Finiment del termini: 27.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.06.2011.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels drets de les famílies que han preins-
crit els seus fills a l’institut Mediterrània del 
Masnou (Maresme)
Tram. 250-00447/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.06.2011.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2011 al 23.06.2011).

Finiment del termini: 27.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.06.2011.

Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria urgent del Govern Territorial de Salut de 
l’Hospitalet i el Prat de Llobregat
Tram. 250-00453/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.06.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2011 al 23.06.2011).

Finiment del termini: 27.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.06.2011.

Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria urgent del Govern Territorial de Salut del 
Baix Camp
Tram. 250-00454/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.06.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2011 al 23.06.2011).

Finiment del termini: 27.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.06.2011.

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
urgent del Govern Territorial de Salut de l’Al-
ta Ribagorça
Tram. 250-00450/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.06.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2011 al 23.06.2011).

Finiment del termini: 27.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.06.2011.

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
urgent del Govern Territorial de Salut de la 
Cerdanya
Tram. 250-00451/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.06.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2011 al 23.06.2011).

Finiment del termini: 27.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.06.2011.

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
urgent del Govern Territorial de Salut del Pa-
llars Jussà - Pallars Sobirà
Tram. 250-00452/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.06.2011.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2011 al 23.06.2011).

Finiment del termini: 27.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.06.2011.

Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria urgent del Govern Territorial de Salut del 
Baix Empordà
Tram. 250-00458/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.06.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2011 al 23.06.2011).

Finiment del termini: 27.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.06.2011.

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
urgent del Govern Territorial de Salut del Gi-
ronès - Pla de l’Estany - Selva Interior
Tram. 250-00459/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.06.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2011 al 23.06.2011).

Finiment del termini: 27.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.06.2011.

Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria urgent del Govern Territorial de Salut del 
Baix Penedès
Tram. 250-00455/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.06.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2011 al 23.06.2011).

Finiment del termini: 27.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.06.2011.

Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria urgent del Govern Territorial de Salut del 
Tarragonès
Tram. 250-00456/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.06.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2011 al 23.06.2011).

Finiment del termini: 27.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.06.2011.

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
urgent del Govern Territorial de Salut de l’Alt 
Empordà
Tram. 250-00457/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.06.2011.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2011 al 23.06.2011).

Finiment del termini: 27.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.06.2011.

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
urgent del Govern Territorial de Salut d’Osona
Tram. 250-00463/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.06.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2011 al 23.06.2011).

Finiment del termini: 27.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.06.2011.

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
urgent del Govern Territorial de Salut de l’Alt 
Penedès
Tram. 250-00464/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.06.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2011 al 23.06.2011).

Finiment del termini: 27.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.06.2011.

Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria urgent del Govern Territorial de Salut de 
Lleida
Tram. 250-00460/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.06.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2011 al 23.06.2011).

Finiment del termini: 27.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.06.2011.

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
urgent del Govern Territorial de Salut del Ba-
ges - Solsonès
Tram. 250-00461/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.06.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2011 al 23.06.2011).

Finiment del termini: 27.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.06.2011.

Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria urgent del Govern Territorial de Salut del 
Berguedà
Tram. 250-00462/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.06.2011.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2011 al 23.06.2011).

Finiment del termini: 27.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.06.2011.

Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria urgent del Govern Territorial de Salut del 
Barcelonès
Tram. 250-00468/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.06.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2011 al 23.06.2011).

Finiment del termini: 27.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.06.2011.

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
urgent del Govern Territorial de Salut de l’Alt 
Maresme i la Selva Marítima
Tram. 250-00469/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.06.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2011 al 23.06.2011).

Finiment del termini: 27.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.06.2011.

Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria urgent del Govern Territorial de Salut del 
Garraf
Tram. 250-00465/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.06.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2011 al 23.06.2011).

Finiment del termini: 27.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.06.2011.

Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria urgent del Govern Territorial de Salut de 
l’Anoia
Tram. 250-00466/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.06.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2011 al 23.06.2011).

Finiment del termini: 27.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.06.2011.

Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria urgent del Govern Territorial de Salut del 
Maresme
Tram. 250-00467/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.06.2011.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2011 al 23.06.2011).

Finiment del termini: 27.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.06.2011.

Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria urgent del Govern Territorial de Salut del 
Baix Montseny
Tram. 250-00473/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.06.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2011 al 23.06.2011).

Finiment del termini: 27.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.06.2011.

Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria urgent del Govern Territorial de Salut del 
Baix Vallès
Tram. 250-00474/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.06.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2011 al 23.06.2011).

Finiment del termini: 27.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.06.2011.

Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria urgent del Govern Territorial de Salut del 
Baix Llobregat
Tram. 250-00470/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.06.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2011 al 23.06.2011).

Finiment del termini: 27.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.06.2011.

Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria urgent del Govern Territorial de Salut del 
Baix Llobregat Litoral
Tram. 250-00471/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.06.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2011 al 23.06.2011).

Finiment del termini: 27.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.06.2011.

Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria urgent del Govern Territorial de Salut del 
Baix Llobregat Nord
Tram. 250-00472/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.06.2011.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2011 al 23.06.2011).

Finiment del termini: 27.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.06.2011.

Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria urgent del Govern Territorial de Salut de 
la Garrotxa
Tram. 250-00478/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.06.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2011 al 23.06.2011).

Finiment del termini: 27.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.06.2011.

Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria urgent del Govern Territorial de Salut del 
Ripollès
Tram. 250-00479/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.06.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2011 al 23.06.2011).

Finiment del termini: 27.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.06.2011.

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
urgent del Govern Territorial de Salut del Va-
llès Oriental Sector Central
Tram. 250-00475/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.06.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2011 al 23.06.2011).

Finiment del termini: 27.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.06.2011.

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
urgent del Govern Territorial de Salut del Va-
llès Occidental Est
Tram. 250-00476/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.06.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2011 al 23.06.2011).

Finiment del termini: 27.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.06.2011.

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
urgent del Govern Territorial de Salut del Va-
llès Occidental Oest
Tram. 250-00477/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.06.2011.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2011 al 23.06.2011).

Finiment del termini: 27.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.06.2011.

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
urgent del Govern Territorial de Salut de l’Alt 
Camp i la Conca de Barberà
Tram. 250-00483/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.06.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2011 al 23.06.2011).

Finiment del termini: 27.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.06.2011.

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
urgent de la Comissió Permanent i la Junta 
General del Consorci Sanitari de Barcelona
Tram. 250-00484/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.06.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2011 al 23.06.2011).

Finiment del termini: 27.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.06.2011.

Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria urgent del Govern Territorial de Salut de 
l’Altebrat
Tram. 250-00480/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.06.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2011 al 23.06.2011).

Finiment del termini: 27.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.06.2011.

Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria urgent del Govern Territorial de Salut del 
Baix Ebre
Tram. 250-00481/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.06.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2011 al 23.06.2011).

Finiment del termini: 27.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.06.2011.

Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria urgent del Govern Territorial de Salut del 
Montsià
Tram. 250-00482/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.06.2011.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2011 al 23.06.2011).

Finiment del termini: 27.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.06.2011.

Proposta de resolució sobre la inclusió als 
pressupostos del 2011 d’una dotació per al 
compliment del Pla de millora hidràulica i 
ambiental al riu Tenes
Tram. 250-00488/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.06.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2011 al 23.06.2011).

Finiment del termini: 27.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.06.2011.

Proposta de resolució sobre el compliment 
de la normativa d’estalvi i eficiència energè-
tica en els edificis
Tram. 250-00489/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.06.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2011 al 23.06.2011).

Finiment del termini: 27.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.06.2011.

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la dotació pressupostària a l’Agència Ca-
talana de l’Aigua per a dur a terme actuaci-
ons de correcció hidrològica al riu Tenes
Tram. 250-00485/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.06.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2011 al 23.06.2011).

Finiment del termini: 27.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.06.2011.

Proposta de resolució sobre el requeriment 
a l’Agència Catalana de l’Aigua perquè du-
gui a terme diverses actuacions al delta de 
la Tordera
Tram. 250-00486/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.06.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2011 al 23.06.2011).

Finiment del termini: 27.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.06.2011.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de la sisena hora a les escoles
Tram. 250-00487/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.06.2011.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2011 al 23.06.2011).

Finiment del termini: 27.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.06.2011.

Proposta de resolució sobre el coneixement 
de la situació d’Alstom i sobre les actuacions 
per a garantir la continuïtat de l’empresa
Tram. 250-00493/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.06.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2011 al 23.06.2011).

Finiment del termini: 27.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.06.2011.

Proposta de resolució sobre la inclusió en 
el pressupost del 2011 d’una partida pres-
supostària per a l’execució de les obres del 
nou centre d’atenció primària de la Mina, a 
Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)
Tram. 250-00494/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.06.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2011 al 23.06.2011).

Finiment del termini: 27.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.06.2011.

Proposta de resolució sobre l’ús de com-
bustibles renovables alternatius i sobre la 
substitució progressiva de les centrals tèr-
miques convencionals per les de cicle com-
binat
Tram. 250-00490/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.06.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2011 al 23.06.2011).

Finiment del termini: 27.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.06.2011.

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla específic de foment del transport 
públic
Tram. 250-00491/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.06.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2011 al 23.06.2011).

Finiment del termini: 27.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.06.2011.

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla d’estalvi i eficiència energètica
Tram. 250-00492/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.06.2011.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2011 al 23.06.2011).

Finiment del termini: 27.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.06.2011.

Proposta de resolució sobre el compliment 
del conveni signat amb l’Agència de Residus 
de Catalunya i l’Ajuntament de Santa Maria 
de Palautordera (Vallès Oriental) per al tan-
cament del dipòsit controlat de residus de 
les Valls
Tram. 250-00498/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.06.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2011 al 23.06.2011).

Finiment del termini: 27.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.06.2011.

Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
l’horari d’atenció del centre d’atenció primà-
ria de Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès)
Tram. 250-00499/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.06.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2011 al 23.06.2011).

Finiment del termini: 27.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.06.2011.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels serveis i els recursos de l’Hospital de 
Mataró i sobre el funcionament del Consorci 
Hospitalari de Mataró
Tram. 250-00495/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.06.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2011 al 23.06.2011).

Finiment del termini: 27.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.06.2011.

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un institut a la Vinyota, a Mollet del Vallès 
(Vallès Oriental)
Tram. 250-00496/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.06.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2011 al 23.06.2011).

Finiment del termini: 27.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.06.2011.

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’una llei de declaració del parc natural de 
la conca lacustre de Banyoles (Pla de l’Es-
tany)
Tram. 250-00497/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.06.2011.
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Proposta de resolució sobre la subscripció 
d’un conveni marc de col·laboració entre el 
Departament d’Interior i el Ministeri de l’In-
terior en matèria de seguretat nuclear
Tram. 250-00502/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.06.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2011 al 23.06.2011).

Finiment del termini: 27.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.06.2011.

Proposta de resolució sobre l’impuls i el ga-
rantiment de les actuacions del servei d’in-
formació i assessorament sobre el deute hi-
potecari i la seva col·laboració amb els ens 
locals i financers
Tram. 250-00503/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.06.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2011 al 23.06.2011).

Finiment del termini: 27.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.06.2011.

Proposta de resolució sobre la prolongació 
de la línia 8 de rodalia fins a Vilafranca del 
Penedès i sobre l’increment de la freqüència 
de pas de trens
Tram. 250-00504/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.06.2011.

Proposta de resolució sobre el l’inici del 
procés d’adjudicació de les obres per a la 
construcció de la residència i centre de dia 
Sabadell Parc Central
Tram. 250-00500/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.06.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2011 al 23.06.2011).

Finiment del termini: 27.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.06.2011.

Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’un conveni entre el Consell de Seguretat 
Nuclear i la Generalitat per a revisar els cri-
teris d’autorització d’explotació de les cen-
trals nuclears i sobre el traspàs dels fons 
per residus radioactius que es paguen a EN-
RESA
Tram. 250-00501/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.06.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2011 al 23.06.2011).

Finiment del termini: 27.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.06.2011.
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Proposta de resolució sobre la retirada de 
les restes d’obres, maquinària i línies elèc-
triques de la desembocadura i del delta de 
la Tordera pertanyents a la primera fase de 
construcció de la dessaladora de Blanes 
(Selva)
Tram. 250-00507/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.06.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2011 al 23.06.2011).

Finiment del termini: 27.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.06.2011.

Proposta de resolució sobre les mesures 
per a garantir la programació quirúrgica del 
servei de cirurgia maxil·lofacial de l’Hospital 
Universitari Joan XXIII, de Tarragona
Tram. 250-00508/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.06.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2011 al 23.06.2011).

Finiment del termini: 27.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.06.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2011 al 23.06.2011).

Finiment del termini: 27.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.06.2011.

Proposta de resolució sobre la publicació 
en el DOGC de les modificacions de la re-
lació de llocs de treball del personal laboral 
de l’Administració de la Generalitat
Tram. 250-00505/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.06.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2011 al 23.06.2011).

Finiment del termini: 27.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.06.2011.

Proposta de resolució sobre la publicació 
en el DOGC de les modificacions de la rela-
ció de llocs de treball del personal eventual 
de l’Administració de la Generalitat
Tram. 250-00506/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.06.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2011 al 23.06.2011).

Finiment del termini: 27.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.06.2011.
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Proposta de resolució sobre les actuacions 
per a garantir la continuïtat i la producció de 
Sharp a Sant Cugat del Vallès (Vallès Occi-
dental) i sobre el nou expedient de regulació 
d’ocupació
Tram. 250-00510/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, Subgrup 
Parlamentari de Solidaritat Catalana per la 
Independència, Subgrup Parlamentari Ciutadans
Reg. 13873 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.06.2011

A la Mesa del Parlament

Els portaveus dels Grups Parlamentaris sotasignats, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la proposta de re-
solució següent per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió d’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

La fàbrica de Sharp, operativa des de l’any 1986, és una 
de les poques plantes d’electrònica de consum que opera 
a l’Estat, l’única que fabrica TV. Sharp Espanya és una 
planta amb importants beneficis en els darrers 10 anys 
tot i que en l’exercici fiscal 2009-2010 va acusar els efec-
tes de la crisi de forma notable.

Per adaptar-se a les fluctuacions de la demana l’empresa 
va posar en marxa un pla de baixes incentivades amb 
indemnització i els acomiadaments que s’han impulsat 
des de principi del 2009 han reduït la plantilla dels 490 
als 330 treballadors actuals.

Malgrat això el futur de la planta de televisors de Sharp a 
Sant Cugat del Vallès és incert. La multinacional japone-
sa encara no ha decidit quin volum de feina assigna a la 
fàbrica catalana. La direcció va assegurar que la planta 
no perillava, perquè la voluntat de Sharp és continuar 
fabricant a Catalunya, i va anunciar que s’està estudiant 
com obtenir noves comandes que garanteixin la continu-
ïtat de l’empresa.

Aquesta situació ha propiciat el temor que hi hagi més 
retallades de personal. La fàbrica vallesana té una capa-
citat per produir un milió de televisors, i en altres exer-
cicis s’ha arribat a superar les 800.000 unitats. El 2010 
se’n van fer 300.000, lluny de la xifra de mig milió que 
marcava el pla industrial presentat per la companyia a 
principi d’any i pel primer semestre japonès de 2011 està 
prevista una producció de 70.000 unitats.

La situació de la fàbrica de Sharp de Sant Cugat és cada 
dia més incerta. La multinacional japonesa preveu unes 
pèrdues d’aproximadament cinc milions durant els cinc 
mesos i mig que durarà l’expedient de regulació d’ocu-
pació (ERO) temporal que ha començat a negociar. Els 
successius canvis de la direcció de recursos humans i els 
desastre natural i nuclear viscut al Japó són factors que 
incrementes la preocupació pel futur de la planta a Ca-
talunya.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels recursos per a netejar les aigües del li-
toral durant la temporada alta de turisme
Tram. 250-00509/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 13862 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.06.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael Luna Vi-
vas, diputat, Santiago Rodríguez Serra, diputat del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

A poques setmanes de l’inici de la temporada alta turís-
tica a la costa catalana, els ajuntaments catalans amb li-
toral costaner encara no han rebut cap notificació oficial 
de la Generalitat sobre el servei de neteja de les aigües 
del litoral.

La neteja que es fa a través de les barques anomenades 
pelicans és del tot necessària durant la temporada de 
bany, ja que gran quantitat de residus, majoritàriament 
plàstics en un 40% i fustes en un 25% acaben surant a les 
aigües de la platja.

Aquest servei fins ara l’havia assumit l’Agència Catalana 
de l’Aigua (ACA), però aquesta manté un deute de 2,5 
milions d’euros amb les empreses que fins ara han vingut 
prestant aquest servei en diferents punts del litoral.

El sector turístic català que viu del turisme de platja, de-
pèn en gran mesura de la qualitat que tradicionalment 
han tingut les aigües i platges del nostre litoral, premi-
ades repetidament amb els distintius de la bandera bla-
va. Distinció que s’atorga també valorant la qualitat de 
l’aigua. Un deteriorament de la qualitat de les aigües 
afectaria no només a aquesta temporada, sinó també a 
temporades vinents.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a mantenir els recursos i mitjans necessaris per a la 
neteja de les aigües de les platges del litoral català durant 
la temporada alta de turisme de la costa catalana.

Palau del Parlament, 30 de maig de 2011

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC; 
Rafael Luna Vivas, diputat del GP del PPC; Santiago 
Rodríguez Serra, diputat del GP del PPC
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Proposta de resolució sobre la presentació 
del projecte de llei de modificació de la Llei 
19/2010, de regulació de l’impost sobre suc-
cessions i donacions
Tram. 250-00511/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 13914 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.06.2011

A la Mesa del Parlament

Els Grups parlamentaris signants, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 145 i següents del Reglament de la 
Cambra, presenten la següent proposta de resolució, per 
tal que sigui substanciada a la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost.

Exposició de motius

El Govern de la Generalitat va presentar a la Cambra el 
projecte de llei de modificació de la Llei 19/2010, de 7 de 
juny, de regulació de l’impost sobre successions i dona-
cions. L’esmentada modificació legal preveu l’aplicació 
d’una bonificació del 99% de la quota tributària derivada 
d’adquisicions per causa de mort i de quantitats percebu-
des pels beneficiaris d’assegurances sobre la vida quan la 
transmissió es produeixi per contribuents dels Grups I i 
II, es a dir, les adquisicions per descendents menors de 
vint-i-un anys i les adquisicions per descendents de vint-
i-un anys o més, cònjuges o ascendents.

Els grups parlamentaris signants, conscients de la relle-
vància social i econòmica que té l’abast d’aquesta refor-
ma legal, i atesos els interessos generals en joc fruit de 
l’actual conjuntura econòmica de crisi, que està afectant 
directament a les economies domèstiques, volen palesar 
mitjançant aquesta proposta de resolució la necessitat 
de continuar avançant en la reforma del impost sobre 
successions i donacions, per la qual cosa assumeixen el 
compromís d’encetar una segona fase en aquest procés 
de reforma legal i impulsar nous canvis en un termini 
prudencial.

Per aquests motius, els grups parlamentaris signants 
consideren que les línies mestres d’aquest segon procés 
de reforma legal passa necessàriament per introduir en 
la legislació vigent les reformes següents: 

– Primera, estendre els beneficis establerts per aplicació 
de la bonificació del 99% de la quota tributària esmenta-
da en el primer paràgraf d’aquesta proposta a les adquisi-
cions entre vius, es a dir, a les donacions.

– Segona, estendre també els beneficis de la dita boni-
ficació als contribuents dels Grups III i IV, és a dir, les 
adquisicions per col·laterals de segon i tercer grau i per 
ascendents i descendents per afinitat, i les adquisicions 
per col·laterals de quart grau o de graus més distants i 
per estranys, sense que l’aplicació d’aquesta mesura es 
perllongui més enllà de 31 de desembre de 2013.

La reforma legal que es pretén impulsar troba el seu fo-
nament en el fet mateix de la coincidència de tots dos 
grups parlamentaris en la necessitat de reduir la càrrega 

L’ERO que vol aplicar Sharp a partir de mitjans d’abril i 
fins al setembre serà més intens que els dos anteriors, a 
l’afectar 281 empleats durant un màxim de 110 dies d’in-
activitat en què percebran la prestació de desocupació 
però que al venir de dos EROS temporals anteriors molts 
treballadors estan esgotant els seus drets a percebre les 
prestacions per desocupació.

Fonts empresarials afegeixen que la direcció japonesa 
només han decidit mantenir i potenciar el departament 
de R+D de Sant Cugat. De fet, els aproximadament 50 
tècnics d’aquesta àrea no han estat afectats per cap dels 
Expedients de Regulació d’Ocupació (ERO) que la mul-
tinacional ha aplicat en la factoria catalana.

L’empresa japonesa ha reforçat la secció investigació de 
Sant Cugat amb la incorporació d’almenys dos experts 
procedents de Sony.

La multinacional estudia en aquests moments la viabili-
tat de les línies de producció de televisors de Sant Cugat. 
Actualment es fabriquen televisors de LCD de tecnolo-
gia LED de 24, 32 i 60 polzades.

Per aquests motius els grup parlamentari sotasignats 
presenta la següent 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a realitzar totes les accions necessàries amb la fina-
litat de garantir la continuïtat de la planta i dels llocs de 
treball de l’empresa SHARP al Vallès. En aquest sentit 
caldria.

a. Emprendre les accions oportunes davant la direcció de 
SHARP per explorar conjuntament noves línies de pro-
ducció que garanteixin l’activitat futura.

b. Avaluar l’interès estratègic de l’empresa SHARP cap 
el sectors de les energies renovables i la il·luminació de 
baix consum de tecnologia LED.

c. Emprendre les actuacions oportunes per fixar i ampli-
ar l’activitat d’R&D de Sharp a Catalunya.

d. Exercir amb fermesa l’autoritat laboral davant les tra-
mitacions d’EROs temporals de Sharp a Catalunya.

e. Analitzar detalladament els comptes que presenti 
l’empresa en la tramitació de l’ERO, especialment, pel 
que fa al preus de les transaccions internes de la compa-
nyia entre plantes i filials de diferents països.

f. Reclamar al Govern de l’Estat que reconsideri la su-
pressió de les primes a la generació d’energies fotovol-
taiques.

Palau del Parlament, 25 de maig de 2011

Dolors Camats i Lluis, portaveu del GPd’ICV-EUiA; 
Anna Simó i Castelló, portaveu del GP d’ERC; Alfons 
Lopez Tena, representant del SP de SI; Albert Rivera 
Diaz, president - representant de C’s
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per l’acreditació i homologació de proveïdors, i ser refe-
rent en innovació.

Cal tenir en compte que l’IDI fa les proves d’alta tecnolo-
gia en els vuits Hospitals de l’ICS i és una empresa ren-
table, els beneficis empresarials de la qual són revertits 
amb la millora de les prestacions, que en els últims anys 
s’han autogestionat sense requerir partides extraordinà-
ries.

El radiodiagnòstic és una part fonamental de l’assistèn-
cia sanitària de qualitat, i al llarg d’aquesta anys s’ha 
aconseguit reduir la tarifa en un 40% a les empreses pri-
vades de radiologia que paga la Generalitat, la privatit-
zació del servei comportaria –tal com a succeït en altres 
comunitats de l’estat espanyol– la homogeneïtzació del 
preus a l’alça.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a: 

1. Seguir mantenint l’IDI com a empresa pública i no 
crear una nova empresa amb l’entrada de capital privat.

2. Garantir la qualitat del servei i de la diagnosis de radi-
ologia als vuit hospitals catalans de l’ICS.

Palau del Parlament, 30 de maig de 2011

Carme Capdevila i Palau Anna Simó i Castelló
Diputada del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 

Proposta de resolució sobre l’inici dels en-
senyaments de batxillerat a l’Institut Medi-
terrània del Vendrell (Baix Penedès) a partir 
del curs 2011-2012
Tram. 250-00513/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 13980 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.06.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael Luna Vi-
vas, diputat, Pedro Chumillas Zurilla, diputat del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’IES Mediterrània del Vendrell (Baix Penedès) fa cinc 
anys que es va inaugurar amb la intenció d’oferir ense-
nyaments d’ESO i Batxillerat. Les instal·lacions estan 
construïdes però fins el moment la Generalitat no ha de-
cidit iniciar els estudis de Batxillerat en el centre.

fiscal que suporten els ciutadans i ciutadanes de Catalu-
nya que, en l’actual conjuntura de crisi econòmica –que 
de forma especial està afectant a les famílies catalanes– 
evidencia una situació clarament injusta per als contribu-
ents en exigir-se el pagament d’aquest tribut.

Per la qual cosa, els Grups Parlamentaris de Convergèn-
cia i Unió i del Partit Popular de Catalunya presenten la 
següent,

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a presentar, abans de 31 de desembre de 2012, 
sempre que la situació de les finances de la Generalitat 
de Catalunya ho permetin, el projecte de llei de segona 
modificació de la Llei 19/2010, de 7 de juny, de regulació 
de l’impost sobre successions i donacions, a partir dels 
aspectes següents: 

1r. L’aplicació de la bonificació del 99% de la quota tri-
butària prevista per a les adquisicions per causa de mort 
a les adquisicions entre vius (donacions).

2n. L’extensió de la bonificació del 99% prevista per a les 
adquisicions per causa de mort als Grups de contribu-
ents III i IV esmentats en l’article 2, apartat 1, de la Llei 
19/2010, de 7 de juny.

Palau del Parlament, 1 de juny de 2011

Maria de los Llanos de Luna Tobarra, portaveu adjunt 
del Grup PPC; Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup 
de CiU

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de l’Institut de Diagnòstic per la Imatge
Tram. 250-00512/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 13975 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.06.2011

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada, Anna Simó i Cas-
telló, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

Hem conegut pels mitjans de comunicació la voluntat del 
Departament de Salut de privatitzar l’Institut de Diag-
nòstic per la Imatge (IDI), el qual fou creat com a empre-
sa pública per rendibilitzar els elevats costos de les noves 
tecnologies del diagnòstic per la imatge. A més a més, 
l’IDI havia de facilitar l’agilitat en el servei, esdevenir 
una escola de formació dels professionals, modular els 
preus de la concertació de la radiologia, marcar criteris 
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El 1 d’abril de 2008 la Generalitat i l’Ajuntament de San-
ta Maria de Palau Tordera van signar el conveni de col-
laboració per regular el tancament progressiu del dipòsit 
que s’havia de produir el 31 de desembre de 2010.

No obstant, en l’actualitat, l’Ajuntament ha pogut com-
provar, amb dades de la mateixa empresa concessionà-
ria, que els residus dipositats eren de 5.537.199’37 m3 a 
mitjans de l’any 2010 amb un increment del 38’43 % del 
volum autoritzat.

De forma sorprenentment data 21 de febrer de 2011 el 
Conseller de Territori i Sosteniblitat va dictar una reso-
lució autoritzant l’allargament de la vida útil del referit 
dipòsit de Les Valls, en un expedient de modificació no 
substancial, quan el cert és que al excedir en un 38’43 % 
del volum autoritzat es tractaria en tot cas d’una modifi-
cació que en cap cas seria no substancial.

L’Ajuntament de Santa Maria de Palau Tordera ha adop-
tat resolucions del seu Ajuntament Ple demanant que es 
recondueixi aquesta situació.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa presenta 
la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a donar compliment al conveni signat entre el 
Departament de Medi Ambient i Habitatge avui Terri-
tori i Sostenibilitat, l’Agència de Residus de Catalunya i 
l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera, a procedir 
immediatament al tancament i restauració paisatgística 
de l’abocador de les Valls, i suspendre qualsevol activitat 
de dipòsit de residus en aquest indret.

Palau del Parlament, 2 de juny de 2011

Dolors Camats Luis Salvador Milà Solsona
Portaveu del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre les iniciatives i 
el suport a les mesures per a fomentar l’ús 
del català en l’Administració de justícia
Tram. 250-00515/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya

Reg. 14013 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.06.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, diputat i Anna Simó i Castelló, 
Portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenta la pro-
posta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Justícia.

Els alumnes de l’IES Mediterrània, en acabar l’ESO, han 
de desplaçar-se a altres instituts del municipi. Aquest 
desplaçament l’han de fer al seu càrrec, ja que el batxi-
llerat, al no ser un ensenyament obligatori, no disposa de 
transport escolar. Tanmateix, el transport urbà permet 
als alumnes anar-hi a l’escola, però no hi ha un servei a 
l’hora de tornar a casa.

Els alumnes d’aquest centre que finalitzen l’ESO, en-
guany uns 90 alumnes, es troben en llista d’espera per 
cursar batxillerat en altres centres perquè aquests també 
es troben complerts i força congestionats.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a iniciar els ensenyaments de batxillerat a l’IES Me-
diterrània del Vendrell (Baix Penedès) a partir del curs 
escolar 2011-2012.

Palau del Parlament, 30 de maig de 2011

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC; 
Rafael Luna Vivas, diputat del GP del PPC; Pedro Chu-
millas Zurilla, diputat del GP del PPC

Proposta de resolució sobre el compliment 
del conveni relatiu al tancament progressiu 
del dipòsit de residus de Les Valls signat en-
tre l’antic Departament de Medi Ambient i 
Habitatge, l’Agència de Residus de Catalu-
nya i l’Ajuntament de Santa Maria de Palau-
tordera (Vallès Oriental)
Tram. 250-00514/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 14006 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.06.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Salvador Milà Solsona, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent sobre 
el tancament i restauració paisatgística de l’abocador de 
les Valls a Santa Maria de Palau Tordera, per tal que si-
gui substanciada davant la Comissió de Territori i Sos-
tenibilitat.

Exposició de motius

Al municipi de Santa Maria de Palau Tordera s’hi ubica 
el dipòsit controlat de residus de Les Valls, amb un vo-
lum net autoritzat per la vigent llicència ambiental és de 
4.000.000 m3 i cota màxima del dipòsit, una vegada ja 
segellat de 279’5 mts/snm.
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ajuts a les famílies, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració.

Exposició de motius

Les diverses realitats familiars que existeixen al nostre 
país constitueixen un dels principals pilars de la socie-
tat. En aquest sentit, els poders públics han d’impulsar 
polítiques de suport que incloguin les diferents realitats, 
especialment aquelles de major vulnerabilitat. En el nos-
tre país, si bé les polítiques familiars mantenen un retard 
considerable respecte d’altres països del nostre entorn, és 
evident que s’han produït, sobretot en els darrers anys, 
avenços significatius. En aquest sentit, la Llei 18/2003, 
de 4 de juliol, de suport a les famílies, aprovada per una-
nimitat, va significar una fita transcendental en aquesta 
matèria.

Malauradament, però, el projecte de pressupost per a 
l’any 2011 preveu, a través de la disposició addicional 
desena, modificar l’esmentada llei amb l’objectiu d’eli-
minar les prestacions i ajuts per a les famílies amb fills a 
càrrec. Així, en aquesta disposició es recull: «1. Durant 
l’exercici 2011, a partir de l’entrada en vigor d’aquesta 
Llei, es deixa sense efecte la prestació econòmica per in-
fant a càrrec, establerta a l’article 9.1.a i a l’article 10, de 
la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies, 
sense que en aquest període es puguin meritar drets deri-
vats d’aquesta prestació. 2. L’import anual de la prestació 
per al 2011, en els supòsits que meritin fins a l’entrada 
en vigor d’aquesta Llei és el següent: - La prestació per a 
les famílies amb fills a càrrec d’una edat compresa entre 
zero i tres anys es fixa en 638 euros. - La prestació per a 
les famílies nombroses i les famílies monoparentals amb 
fills a càrrec d’una edat compresa entre zero i sis anys es 
fixa en 745 euros. L’abonament de la prestació econòmi-
ca de pagament únic, indicada en el punt 1, meritada i 
no percebuda a la data d’entrada en vigor de la Llei, serà 
proporcional als mesos meritats i es podrà ajornar fins a 
un termini de 5 anys a comptar des de la data de la reso-
lució ferma del reconeixement exprés. 4. Les sol·licituds 
per a la prestació econòmica per infant a càrrec, pels nai-
xements produïts entre l’1 de gener i la data d’entrada 
en vigor d’aquesta Llei es podran presentar fins als tres 
mesos de la seva entrada en vigor. 5. La prestació econò-
mica per part, adopció o acolliment preadoptiu de dos, 
tres o més de tres fills es fixa, respectivament, en 663 
euros, 1.020 euros i 1.224 euros». Aquesta modificació 
representa un tomb radical en allò que han estat les po-
lítiques de suport a les famílies en els darrers deu anys.

Al nostre entendre, aquesta decisió representa un incom-
pliment flagrant d’una de les promeses electorals amb 
què la formació que dóna suport al Govern es va presen-
tar a les eleccions al Parlament de Catalunya. Així, en 
la pàgina 13 del Programa de Govern de CiU, centrada 
en el Benestar Social i la Família, es fixava, com a com-
promís situat en el primer lloc, que «incrementarem els 
ajuts a les famílies amb infants, tan des del punt de vista 
de la quantitat de la prestació econòmica com dels anys 
durant els quals es té dret a percebre’ls». I, igualment, 
afegia que «les famílies amb un infant amb discapacitat 
equiparan l’ajuda a la de les famílies nombroses o mono-
parentals. A partir del tercer fill o filla, els ajuts tindran 
una dotació superior». A banda dels efectes d’aquest in-

Exposició de motius

A la memòria del Tribunal Superior de Justícia de Cata-
lunya de l’any 2009 es manifesta una clara tendència a 
la regressió pel què fa a les sentències dictades en català 
respecte als anys anteriors. La justícia continua sent un 
àmbit on la normalització del català es resisteix i les da-
des revelen que el castellà impera en els tribunals.

Segons aquestes dades, els ciutadans que utilitzen el 
català en tots els àmbits de la seva vida privada, modi-
fiquen la llengua i utilitzen el castellà a l’hora de rela-
cionar-se amb l’Administració de justícia, tant oralment 
com per escrit.

L’ús del català a la justícia és un dret que cal que sigui 
dotat del marc normatiu i de polítiques públiques per al 
seu lliure desenvolupament. En aquest aspecte, cal una 
major informació i sensibilització de la societat catalana 
per tal que conegui el dret a usar la llengua catalana da-
vant l’Administració de justícia i que es senti recolzada 
per l’Administració per a usar-la.

Amb aquest objectiu l’Associació de juristes en defensa 
de la llengua pròpia ha endegat una campanya anomena-
da «No canviem de llengua».

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Donar suport a la campanya de sensibilització a fa-
vor de l’ús del català davant l’Administració de justícia 
de Catalunya, realitzada per l’Associació de juristes en 
defensa de la llengua pròpia i anomenada «No canviem 
de llengua».

2. Presentar davant el Parlament, en el termini de tres 
mesos, iniciatives dirigides a potenciar l’ús del català en 
l’àmbit de l’Administració de justícia.

Palau del Parlament, 2 de juny de 2011

Pere Aragonès i Garcia Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 

Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels ajuts a les famílies
Tram. 250-00516/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 14016 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.06.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat, Anna Simó i Castelló, por-
taveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la pro-
posta de resolució següent sobre el manteniment dels 
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espanyoles abans de finalitzar l’any 2011, condicionant la 
continuïtat de la seva activitat al resultat de les mateixes.

La mitjana de tancament de les centrals nuclears al món 
és de 22 anys i a Europa entre 24 i 25 anys. Avui pres-
cindir de les centrals nuclears no és cap utopia, com 
demostra Alemanya, un dels països més rics i indus-
trialitzats del món. El Govern alemany ha decidit que 
totes les seves centrals nuclears deixaran de funcionar 
definitivament el 2022 i, com a primera mesura d’aquest 
pla de tancament, les vuit centrals nuclears més antigues 
aturades després de l’accident de Fukushima, no torna-
ran a funcionar.

A Catalunya les centrals s’estant apropant a l’edat mit-
jana de tancament, Asco I té 29 anys, Ascó II 26 i Van-
dellos II, 24. A aquesta edat critica cal a més afegir la 
manca de manteniment i el deteriorament de la cultura 
de la seguretat (Informe del CSN de 2005) i la precari-
etat laboral derivada dels alts nivells de subcontractació 
què arriba fins al 60 % en les tres centrals. Aquests ele-
ments fan què les tres centrals catalans gestionades per 
ANAV, què representen un 40% del total de la potència 
nuclear de l’estat hagin tingut en els darrers anys un 60% 
del total d’incidents a més d’haver patit tres dels quatre 
accidents més greus en la història de la industria nuclear 
espanyola: Incendi de Vandellos I al 1989, corrosió dels 
sistema de refrigeració de Vandellos II al 2004 i fuita 
radioactiva de partícules a Asco I, al 2007.

En el cas d’Ascó 1, la central més vella, va concentrar 
durant el 2010 el 40% dels successos notificats pel Parc 
Nuclear Español, 10 de les 25 notes informatives i 17 de 
les 39 ressenyes què s’han produït, el darrer el passat 28 
d’abril catalogat en un primer moment de nivell 0 i pos-
teriorment com a nivell 1.

Ascó I tindrà la seva piscina d’emmagatzematge satu-
rada el 2012 i per tant caldrà, mentre no es disposi d’un 
Magatzem Temporal adient, què es buidi i guardi en 
sec aquests residus, per reduir el risc d’accident, segons 
aconsella el Consell Assessor per al Desenvolupament 
Sostenible (CADS), òrgan d’assessorament del Govern 
de la Generalitat des de 1999, en el seu informe «Reco-
manacions del CADS davant el nou context de les cen-
trals nuclears» de 27 d’abril.

La llicència de funcionament d’Ascó I venç l’octubre 
d’enguany, en què el CSN hauria d’emetre l’informe so-
bre la renovació de la llicència, com va fer l’any passat 
amb Vandellòs 2 (autoritzant per 10 anys més el seu fun-
cionament)

El tancament de la central nuclear d’Ascó, en aquests 
moments és possible. Segons les dades de Red Eléctrica 
Española el total de potència instal·lada a l’Estat és de 
97.000 MW, d’aquesta producció només 7.800 MW, un 
8%, són produïts per les centrals nuclears. I la central 
nuclear Ascó I només representa un 1% del total de la 
potència instal·lada. Cal recordar que la màxima deman-
da, produïda el 2007, no va arribar als 45.000 MW.

Per altra banda, en aquests moments l’Estat espanyol ex-
porta el 3% de l’energia que produeix.

Per tant, en aquests moments és possible no renovar la 
llicència a la central nuclear Ascó I, com a pas d’un pro-
cés de tancament gradual de les centrals nuclears que 

compliment a nivell de credibilitat, es evident que aquest 
canvi pot haver provocat perjudicis a les famílies que 
comptaven amb aquest ingrés, sobretot perquè s’havia 
mantingut durant els darrers anys; uns perjudicis que 
resulten encara més preocupants en els supòsits de famí-
lies que es troben en una situació de major vulnerabilitat, 
ja sigui pels efectes de la crisi econòmica o per causes 
estructurals.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a mantenir durant l’any 2011 les prestacions eco-
nòmiques per infant a càrrec –establertes als articles 9.1. 
a i 10, de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les 
famílies– en tots els supòsits i, com a mínim, l’increment 
de l’IPC a Catalunya.

Palau del Parlament, 2 de juny de 2011

Pere Bosch Cuenca Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 

Proposta de resolució sobre les llicènci-
es d’explotació i el tancament de centrals 
nuclears, l’impuls d’un pla de dinamització 
per a les comarques afectades pel tanca-
ment d’Ascó I i sobre altres mesures de ti-
pus energètic
Tram. 250-00517/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 14018 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.06.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, di-
putada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa 
i Ocupació.

Exposició de motius

El greu accident ocorregut a Fukushima, del qual encara 
no es saben totes les conseqüències està fent replantejar 
a nivell mundial el paper de l’energia nuclear i més con-
cretament les qüestions relacionades amb la seguretat de 
les centrals. La Unió Europea va acordar realitzar proves 
d’esforç a totes les centrals nuclears i en aquest sentit el 
Ple del Congrés de los Diputats va aprovar a la sessió 
plenària de l’1 d’abril la necessitat de realitzar aquestes 
proves d’esforç o stress test a totes les centrals nuclears 
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3.10.60. PROCEDIMENTS RELATIUS A LA 
MEMÒRIA ANUAL I A ALTRES INFORMES 
DE LA SINDICATURA DE COMPTES

Procediment relatiu a l’Informe de fisca-
lització 31/2010, referent a l’Autoritat del 
Transport Metropolità, corresponent als 
exercicis 2006 i 2007; a l’Informe de fisca-
lització 32/2010, referent a Gestió d’Infra-
estructures, SA, corresponent al 2007; a 
l’Informe de fiscalització 35/2010, referent 
a la gestió dels concerts educatius del De-
partament d’Educació, corresponent al 
curs 2008-2009; a l’Informe de fiscalitza-
ció 36/2010, referent a l’Institut de Segure-
tat Pública de Catalunya, corresponent al 
2009;  a l’Informe sobre el Compte gene-
ral de la Generalitat de Catalunya corres-
ponent al 2008
Tram. 256-00087/08, 256-00001/09, 256-00002/09, 
256-00003/09, 257-00001/09

Propostes de resolució presentades pels grups 
parlamentaris
Reg. 13863, 13915, 13920, 13921, 13922, 
13923, 13940, 13941, 13942, 13949, 
13976, 13977, 13978, 13979 / Admissió a 
tràmit: Mesa de la CSC, 02.06.2011

Propostes de resolució presentades pel G. P. del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 13863, 13976, 13977, 13978 
i 13979)

A la Mesa de la Comisión de la Sindicatura de 
Comptes

Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, María José García 
Cuevas, diputada del Grupo Parlamentario del Partit Po-
pular de Catalunya, conforme a lo establecido en el ar-
tículo 164 del Reglamento del Parlamento, presentan las 
siguientes propuestas de resolución subsiguientes al pro-
cedimiento relativo al informe de fiscalización 34/2010 
sobre la Cuenta General de la Generalitat de Catalunya 
correspondiente al ejercicio 2008.

Propuestas de resolución

1. El Parlamento de Cataluña aprueba el informe elabo-
rado por la Sindicatura de Cuentas sobre la Cuenta Ge-
neral de la Generalitat correspondiente al ejercicio 2008.

2. El Parlamento de Cataluña insta el Consejo Ejecutivo 
a seguir las recomendaciones de la Sindicatura de Cuen-
tas y a informar al Parlamento de su cumplimiento, de 
las acciones emprendidas y de los resultados obtenidos, 
antes del 30 de junio de 2011.

3. El Parlamento de Cataluña insta a la Generalitat a de-
limitar normativamente la totalidad del sector público 
catalán, de manera que los estados consolidados de la 
Cuenta General recojan toda la actividad económico-
financiera de dicho sector público.

vagi acompanyat d’un pla per garantir la dinamització 
econòmica de les comarques afectades pel tancament i 
d’un impuls decidit de les energies renovables i de l’es-
talvi i l’eficiència energètica.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa presenta 
la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a: 

1. Exigir al Govern de l’Estat la no renovació de la lli-
cència d’explotació de la central nuclear Ascó I.

2. Reclamar al Govern de l’Estat el tancament immediat 
de les centrals nuclears que no compleixin amb les con-
dicions establertes pels estudis i stress test de seguretat.

3. Impulsar un pla de dinamització social i econòmica 
de les comarques afectades pel tancament de la central 
nuclear d’Ascó I amb l’objectiu de garantir l’ocupació.

4. Reclamar al Govern de l’Estat que aprovi una Llei 
d’Energies Renovable amb l’objectiu de generar, en el 
conjunt de l’Estat, al menys el 50% de l’electricitat mit-
jançant energies renovables per 2020 i el 100% abans de 
2050.

5. Reclamar al Govern de l’Estat que aprovi una Llei 
d’estalvi i eficiència energètica, amb l’objectiu obligatori 
de reduir l’ús d’energia primària del 20% per l’any 2020 
sobre els nivells de 2005.

Palau del Parlament, 1 de juny de 2011

Dolors Camats Lluis Hortènsia Grau Juan
Portaveu del GP d’ICV-EUiA Diputada del GP d’ICV-EUiA
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el déficit de la Administración General de la Generali-
tat durante el ejercicio 2008; contabilizándose un défi-
cit de gestión de 1.245,32 millones de euros y un déficit 
financiero de 3.125 millones de euros, frente al déficit 
0 y de 414,41 millones de euros presupuestados, respec-
tivamente; por lo que insta a la Generalitat a poner los 
medios para evitar y corregir estas fuertes desviaciones 
presupuestarias.

11. El Parlamento de Cataluña muestra su preocupa-
ción por la vigencia en el ejercicio 2008 de numerosas 
recomendaciones de la Sindicatura de Cuentas, algunas 
desde el ejercicio 2000, relativas a criterios y conceptos 
contables incluidos en la Cuenta de la Administración 
General de la Generalitat, e insta a la Generalitat a cor-
regirlas durante el presente ejercicio contable.

12. El Parlamento de Cataluña muestra su preocupación 
por la vigencia en el ejercicio 2008 de recomendaciones 
de la Sindicatura de Cuentas relativas a objetivos, jus-
tificaciones, criterios y conceptos contables de las me-
morias y contabilidades de las Entidades Autónomas de 
Carácter Administrativo, e insta a la Generalitat a poner 
los medios para que estas recomendaciones se implanten 
durante el presente ejercicio.

13. El Parlamento de Cataluña considera acertadas las 
consideraciones reflejadas por el Síndic Sr. Jordi Pons al 
emitir su voto particular en la aprobación del informe 
34/2010 en relación a los aspectos de fiscalización en los 
que convendría profundizar, y manifiesta su interés en 
que los informes futuros de la Sindicatura de Cuentas 
sobre la Cuenta General de la Generalitat profundicen 
los aspectos reseñados en este voto particular.

Palacio del Parlamento, 1 de junio de 2011

Josep Enric Millo i Rocher María José García Cuevas
Portavoz del GP del PPC Diputada del GP del PPC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, José Antonio 
Coto Roquet, Diputat, fent ús del que es preveu a l’ar-
ticle 164.5. del Reglament de la Cambra, presenta les 
següents Propostes de Resolució subsegüents al proce-
diment relatiu a l’Informe de fiscalització 31/2010 rela-
tius a l’Autoritat del Transport Metropolità, dels exercicis 
2006 i 2007 (NT. 256-00087/08).

propostes de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalit-
zació 31/2010 relatiu a l’Autoritat del Transport Metropo-
lità corresponent als exercicis 2006 i 2007.

El Parlament de Catalunya insta el govern de la Genera-
litat a seguir les recomanacions presentades per part de 
la Sindicatura de Comptes envers l’Autoritat del Trans-
port Metropolità.

Palau del Parlament, 1 de juny de 2011

Josep Enric Millo i Rocher José Antonio Coto Roquet

4. El Parlamento de Cataluña insta a la Intervención Ge-
neral de la Generalitat a establecer los criterios de de-
finición, contabilización y cuantía de las transferencias 
internas entre las distintas entidades del sector público, 
entre sí y con la Administración General, de manera que 
las contabilidades individuales sean compatibles y com-
parables, y permitan la consolidación contable de parti-
das homogéneas, en concepto y cuantía, y se obtengan 
estados consolidados sin descuadres. La Generalitat de 
Cataluña deberá realizar las modificaciones normativas 
que hagan esto posible.

5. El Parlamento de Cataluña insta a la Generalitat a no 
imputar gastos devengados en un ejercicio al siguiente o 
siguientes (gastos desplazados), así como a corregir los 
gastos desplazados en los ejercicios anteriores, con el 
objetivo de que las cuentas consolidadas reflejen la acti-
vidad imputable al ejercicio y permitan analizar y tomar 
decisiones relativas a la gestión efectiva durante dicho 
ejercicio.

6. El Parlamento de Cataluña insta a la Generalitat a in-
cluir los derechos de dudoso cobro en el remanente de te-
sorería consolidado, en cumplimiento de lo establecido en 
el Plan General de Contabilidad Pública de la Generalitat 
de Catalunya, y con el objetivo de que el remanente de 
tesorería consolidado muestre la liquidez real disponible.

7. El Parlamento de Cataluña insta a la Generalitat a in-
corporar en la cuenta de endeudamiento consolidado to-
dos aquellos instrumentos financieros de endeudamiento 
autorizados que aumentan los compromisos de gastos fi-
nancieros a futuro, así como a incluir el correspondiente 
cargo en el Estado de Compromisos de Gasto para Futu-
ros Ejercicios, de acuerdo con los criterios establecidos 
por el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regi-
onales 1995, y con el objetivo de conocer con transpa-
rencia y exactitud el montante de la deuda total asumida 
durante el ejercicio.

8. El Parlamento de Cataluña insta a la Generalitat a in-
corporar en el cálculo del déficit no financiero el gasto 
asociado a las inversiones ejecutadas durante el ejercicio 
que, por el sistema de financiación utilizado, no se han 
imputado al mismo, en cumplimiento de los criterios es-
tablecidos por el Sistema Europeo de Cuentas Naciona-
les y Regionales 1995, y con el objetivo de conocer con 
transparencia y exactitud el montante total del déficit fi-
nanciero asociado a la gestión durante el ejercicio.

9. El Parlamento de Cataluña muestra su preocupación 
por los sucesivos incumplimientos, por parte de la Ge-
neralitat de Catalunya, del objetivo de estabilidad pre-
supuestaria definido por el Consejo de Política Fiscal y 
Financiera para las Comunidades Autónomas, por lo que 
insta a la Generalitat a revisar y cumplir el nuevo Plan 
Económico y Financiero de Reequilibrio 2010–2012 de 
Catalunya, aprobado por el Consejo de Política Fiscal y 
Financiera el 15 de junio de 2010. Así como insta a la 
Generalitat a calcular el resultado no financiero de las 
distintas entidades públicas según los criterios del Siste-
ma Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales 1995, 
con el objetivo de tener un cálculo realista y ajustado a la 
normativa europea aplicable de las necesidades anuales 
de financiación.

10. El Parlamento de Cataluña muestra su preocupación 
por la importante desviación presupuestaria que registró 
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en el 2009 per un cost de 124.761 euros i reconegut en 
l’exercici 2010.

Palau del Parlament, 1 de juny de 2011

Josep Enric Millo i Rocher José Antonio Coto Roquet

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya al Parlament, Pedro 
Chumillas Zurilla, diputat, fent ús del que es preveu a 
l’article 164 del Reglament de la Cambra, presenten la se-
güent proposta de resolució subsegüents al procediment 
relatiu a l’Informe de Fiscalització 35/2010, referent a la 
gestió dels concerts educatius del Departament d’Educa-
ció, corresponent al curs 2008-2009 (NT.: 256-00003/09).

propostes de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de Fiscalitza-
ció 35/2010, referent a la gestió dels concerts educatius del 
Departament d’Educació, corresponent al curs 2008-2009.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer els estu-
dis necessaris per determinar el cost de la plaça escolar 
dels centres concertats i de la suficiència del mòdul del 
concert per la prestació del servei d’educació en condici-
ons de gratuïtat.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer efecti-
va l’homologació dels salaris del professorat de l’escola 
concertada amb els del professorat de l’escola pública.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer l’actua-
lització dels programes-contractes.

Palau del Parlament, 1 de juny 2011.

Josep Enric Millo i Rocher Pedro Chumillas Zurilla

Proposta de resolució presentada pel G. P. d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 13915)

A la Mesa del Parlament
Anna Simó i Castelló, portaveu del G.P. d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya d’acord amb allò que disposa 
l’article 164.5 i concordants del Reglament de la Cambra, 
presenta la proposta de resolució subsegüent al debat dels 
procediments relatius a l’Informe de fiscalització 31/2010, 
referent a l’Autoritat del Transport Metropolità, correspo-
nent als exercicis 2006 i 2007 (256-00087/08), l’Informe 
de fiscalització 32/2010, referent a Gestió d’Infraestructu-
res, SA, corresponent al 2007 (256-00001/09), l’Informe 
de fiscalització 35/2010, referent a la gestió dels concerts 
educatius del Departament d’Educació, corresponent al 
curs 2008-2009 (256-00003/09), l’Informe de fiscalitza-
ció 36/2010, referent a l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya, corresponent al 2009 (256-00002/09).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 

1. Aprova l’Informe de fiscalització 31/2010, referent a 
l’Autoritat del Transport Metropolità, corresponent als 
exercicis 2006 i 2007, l’Informe de fiscalització 32/2010, 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, José Antonio Coto 
i Roquet, diputat, fent ús del que es preveu a l’article 
164.5. del Reglament del Parlament de Catalunya, pre-
senta les següents Propostes de Resolució subsegüents al 
procediment relatiu a l’informe de fiscalització 32/2010 
corresponent a Gestió d’Infraestructures S.A. de l’exer-
cici 2007 (NT. 256-00001/09).

propostes de resolució

El Parlament de Catalunya no aprova l’Informe de fis-
calització 32/2010, referent a Gestió d’Infraestructures 
S.A. corresponent a 2007.

Degut a les accions judicials realitzades per presump-
tes delictes de suborn, alteració de preus en concursos 
i subhastes públiques així com un presumpte delicte 
comptable, entre els exercicis 2007 i 2010, i atès que en 
l’Informe de Fiscalització 32/2010 referent a Gestió d’In-
fraestructures, S.A., no apareix cap evidència d’aquestes 
presumptes pràctiques, el Parlament de Catalunya insta 
a la Sindicatura de comptes a re-formular l’Informe de 
Fiscalització referent a la Gestió d’Infraestructures, S.A. 
corresponent a l’exercici 2007, ampliant la cobertura i 
abast dels treballs fins disposar de possibles presumptes 
evidències sobre els presumptes delictes comesos en el 
si de Gestió d’Infraestructures S.A. Així com a portar a 
terme Informes de Fiscalització sobre els exercicis 2008, 
2009 i 2010, amb el mateix abast i cobertura que el cor-
responent a l’informe re-formulat de l’exercici 2007.

Palau del Parlament, 1 de juny de 2011

Josep Enric Millo i Rocher José Antonio Coto Roquet

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, José Antonio 
Coto Roquet, diputat, fent ús del que es preveu a l’article 
164.5. del Reglament de la Cambra, presenta les següents 
Propostes de Resolució subsegüents al procediment rela-
tiu a l’Informe de fiscalització 36/2010 relatius a l’Insti-
tut de Seguretat Pública de Catalunya, de l’exercici 2009 
(NT. 256-00002/09).

propostes de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalit-
zació 36/2010 relatiu a l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya corresponent a l’exercici 2009.

El Parlament de Catalunya insta el govern de la Genera-
litat a seguir les recomanacions presentades per part de 
la Sindicatura de Comptes envers l’Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya corresponent a l’exercici 2009.

El Parlament de Catalunya reclama al govern de la Ge-
neralitat, que informi als Grups i Subgrups Parlamen-
taris, de la persona o persones jurídiques que van im-
partir el curs de Comissari i Intendent Major realitzat 
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A la mesa de la comissió de la sindicatura de 
comptes 

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa l’article 
164.5 del Reglament del Parlament, presenta la següent 
Proposta de resolució subsegüent al Debat de l’Informe 
de fiscalització 35/2010 referent a la gestió dels concerts 
educatius del Departament d’Educació, corresponent al 
curs 2008-2009 (tram. 256-00003/09).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalit-
zació 35/2010, referent a la gestió dels concerts educatius 
del Departament d’Educació, corresponent al curs 2008-
2009 (tram. 256-00003/09).

El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les 
recomanacions de la Sindicatura de Comptes que recull 
l’informe esmentat.

Palau del Parlament, 1 de juny de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de  Convergència i Unió

A la mesa de la comissió de la sindicatura de 
comptes 

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa l’article 
164.5 del Reglament del Parlament, presenta la següent 
Proposta de resolució subsegüent al Debat de l’Informe 
de fiscalització 36/2010, referent a l’Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya, corresponent al 2009 (tram. 256-
00002/09).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 36/2010, referent a l’Institut de Seguretat Pú-
blica de Catalunya, corresponent al 2009 (tram 256-
00002/09).

El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les 
recomanacions de la Sindicatura de Comptes que recull 
l’informe esmentat.

Palau del Parlament, 1 de juny de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de  Convergència i Unió

Propostes de resolució presentades pel G. P. Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
13940, 13941 i 13942)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Dolors Camats Luis, portaveu, Jordi Miralles Conte, di-
putat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 164.5 del Reglament del Parlament, 
presenten la següent proposta de resolució subsegüent al 

referent a Gestió d’Infraestructures, SA, corresponent 
al 2007, l’Informe de fiscalització 35/2010, referent a la 
gestió dels concerts educatius del Departament d’Educa-
ció, corresponent al curs 2008-2009, l’Informe de fisca-
lització 36/2010, referent a l’Institut de Seguretat Pública 
de Catalunya, corresponent al 2009.

2. Insta el Govern de Catalunya a seguir les recomanaci-
ons de la Sindicatura de Comptes.

Palau del Parlament, 1 de juny de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu

Propostes de resolució presentades pel G. P. de Con-
vergència i Unió (reg. 13920, 13921, 13922 i 13923)

A la mesa de la comissió de la sindicatura de 
comptes 
Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa l’article 
164.5 del Reglament del Parlament, presenta la següent 
Proposta de resolució subsegüent al Debat de l’Informe 
de fiscalització 31/2010, referent a l’Autoritat del Trans-
port Metropolità, corresponent als exercicis 2006 i 2007 
(tram. 256-00087/08).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 31/2010, referent a l’Autoritat del transport Me-
tropolità, corresponent als exercicis 2006 i 2007 (tram 
256-00087/08).

El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les 
recomanacions de la Sindicatura de Comptes que recull 
l’informe esmentat.

Palau del Parlament, 1 de juny de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de CiU

A la mesa de la comissió de la sindicatura de 
comptes 

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa l’article 
164.5 del Reglament del Parlament, presenta la següent 
Proposta de resolució subsegüent al Debat de l’Informe 
de fiscalització 32/2010, referent a Gestió d’Infraestruc-
tures, SA, corresponent al 2007 (tram. 256-00001/09).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalit-
zació 32/2010, referent a Gestió d’Infraestructures, SA, 
corresponent al 2007 (tram 256-00001/09).

El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les 
recomanacions de la Sindicatura de Comptes que recull 
l’informe esmentat.

Palau del Parlament, 1 de juny de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de de Convergència i Unió
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Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalit-
zació 35/2010, referent a la gestió dels concerts educatius 
del Departament d’Educació, corresponent al curs 2008-
2009 i insta el Govern a seguir les recomanacions de la 
Sindicatura.

Palau del Parlament, 1 de juny de 2011

Dolors Camats Luis Jordi Miralles Conte
Portaveu del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA 

Proposta de resolució presentada pel G. P. Socialista 
(reg. 13949)

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb allò que disposa 
l’article 164.5 i concordants del Reglament del Parlament 
de Catalunya, presenten la Proposta de resolució subse-
güent al debat dels procediments relatius als Informes de 
fiscalització de la Sindicatura de Comptes, 34/2010 refe-
rent al Compte General de la Generalitat de Catalunya, 
corresponent a l’exercici 2008 (tram. 257-00001/09), 
31/2010, referent a l’Autoritat del Transport Metropoli-
tà, corresponent als exercicis 2006 i 2007 (tram. 256-
00087/08), 32/2010, referent a Gestió d’Infraestructu-
res, SA, corresponent al 2007 (tram. 256-00001/09), 
35/2010, referent a la gestió dels concerts educatius del 
Departament d’Educació, corresponent al curs 2008-
2009 (tram. 256-00003/09) i 36/2010, referent a l’Institut 
de Seguretat Pública de Catalunya, corresponent al 2009 
(tram. 256-00002/09).

El Parlament de Catalunya: 

1. Aprova els Informes de fiscalització, 34/2010, referent 
al Compte General de la Generalitat de Catalunya, cor-
responent a l’exercici 2008, 31/2010, referent a l’Autori-
tat del Transport Metropolità, corresponent als exercicis 
2006 i 2007, 32/2010, referent a Gestió d’Infraestruc-
tures, SA, corresponent al 2007, 35/2010, referent a la 
gestió dels concerts educatius del Departament d’Educa-
ció, corresponent al curs 2008-2009 i 36/2010, referent 
a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, correspo-
nent al 2009.

2. Insta el Govern de la Generalitat a seguir les reco-
manacions realitzades per la Sindicatura de Comptes i 
recollides en cadascun dels Informes esmentats.

Palau del Parlament, 1 de juny de 2011

Miquel Iceta i Llorens Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC

debat del procediment relatiu a l’informe de fiscalització 
presentat per la Sindicatura de Comptes: 

Informe de fiscalització 32/2010, referent a Gestió d’In-
fraestructures, SA, corresponent al 2007 (tram. 256-
00001/09).

Informe de fiscalització 36/2010, referent a l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya, corresponent al 2009 
(tram. 256-00002/09).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 32/2010, referent a Gestió d’Infraestructures, 
SA, corresponent al 2007 i l’Informe de fiscalització 
36/2010, referent a l’Institut de Seguretat Pública de Ca-
talunya, corresponent al 2009 i insta el Govern a seguir 
les recomanacions de la Sindicatura de Comptes.

Palau del Parlament, 1 de juny de 2011

Dolors Camats Luis Jordi Miralles Conte
Portaveu del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Dolors Camats Luis, portaveu, Jordi Miralles Conte, di-
putat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 164.5 del Reglament del Parlament, 
presenten la següent proposta de resolució subsegüent al 
debat del procediment relatiu a l’informe de fiscalització 
presentat per la Sindicatura de Comptes: 

Informe de fiscalització 31/2010, referent a l’Autoritat del 
Transport Metropolità, corresponent als exercicis 2006 i 
2007 (tram. 256-00087/08).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalit-
zació 31/2010, referent a l’Autoritat del Transport Metro-
polità, corresponent als exercicis 2006 i 2007.

Palau del Parlament, 1 de juny de 2011

Dolors Camats Luis Jordi Miralles Conte
Portaveu del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Dolors Camats Luis, portaveu, Jordi Miralles Conte, di-
putat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 164.5 del Reglament del Parlament, 
presenten la següent proposta de resolució subsegüent al 
debat del procediment relatiu a l’informe de fiscalització 
presentat per la Sindicatura de Comptes: 

– Informe de fiscalització 35/2010, referent a la gestió 
dels concerts educatius del Departament d’Educació, 
corresponent al curs 2008-2009 (tram. 256-00003/09).
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1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP de Convergència i Unió

De retorn de la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés de Diputats.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmena presentada pel Subgrup Parlamentari de Soli-
daritat Catalana per la Independència (reg. 13947)

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, representant del Subgrup Parla-
mentari de Solidaritat Catalana per la Independència, 
d’acord amb el que estableixen els articles 104 i següents 
del Reglament del Parlament, presenta la següent esme-
na a la totalitat a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés del Diputats la Proposició de llei de modi-
ficació de la Llei orgànica 7/1980, de 5 de juliol, de lli-
bertat religiosa.

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
SP de Solidaritat Catalana per la Indepen-
dència

De retorn de la proposta de proposició de llei.

Palau del Parlament, 1 de juny de 2011

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI

Esmena presentada pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya (reg. 13990)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament, 
d’acord amb allò que preveuen els articles 104 i següents 
del Reglament de la Cambra, presenta esmena a la totali-
tat a la Proposta de resolució per presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la proposició de llei de modifica-
ció de la Llei orgànica 7/1980, de 5 de juliol, de llibertat 
religiosa, amb N.T. 270-00005/09.

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP del Partit Popular de Catalunya

De retorn de la Proposta.

Palau del Parlament, 2 de juny de 2011

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu

3.10.65. PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
D’ACTUACIÓ DAVANT LES CORTS GENERALS

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei orgànica 7/1980, de 5 
de juliol, de llibertat religiosa
Tram. 270-00005/09

Esmenes a la totalitat
Reg. 12826, 13852, 13947, 13990 / Admissió 
a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2011

Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
12826)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Jaume Bosch Mestres, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableixen els articles 104 i següents del Reglament del 
Parlament, presenten l’esmena a la totalitat següent a la 
proposta per a presentar a la Mesa del Congrés de Dipu-
tats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgà-
nica 7/1980, de 5 de juliol, de llibertat religiosa (tram. 
270-00005/09).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De retorn de la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés de Diputats la Proposició de llei de de modifica-
ció de la Llei orgànica 7/1980, de 5 de juliol, de llibertat 
religiosa (tram. 270-00005/09).

Palau del Parlament, 13 de maig de 2011

Dolors Camats Luis Jaume Bosch Mestres
Portaveu del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA 

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 13852)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen els 
articles 104 i següents del Reglament del Parlament, pre-
senta l’esmena a la totalitat següent a la proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés de Diputats la Proposi-
ció de llei de modificació de la Llei orgànica 7/1980, de 5 
de juliol, de llibertat religiosa (270-00005/09).
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1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP del Partit Popular de Catalunya

De retorn de la proposta.

Palau del Parlament, 30 de maig de 2011

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 13853)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen els 
articles 104 i següents del Reglament del Parlament, pre-
senta l’esmena a la totalitat següent a la proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés de Diputats la Proposi-
ció de llei de modificació de la Llei 2/2011, d’economia 
sostenible (270-00007/09).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP de Convergència i Unió

De retorn de la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés de Diputats 

Palau del Parlament, 31 de maig de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei d’enjudiciament crimi-
nal
Tram. 270-00010/09

Termini de presentació d’esmenes a la tota-
litat

Termini: 10 dies hàbils (del 15.06.2011 al 29.06.2011).

Finiment del termini: 30.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 07.06.2011.

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 
19 de juny, del règim electoral general
Tram. 270-00006/09

Esmenes a la totalitat
Reg. 13829 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.06.2011

Esmena presentada pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya (reg. 13829)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament, 
d’acord amb allò que preveuen els articles 104 i següents 
del Reglament de la Cambra, presenta esmena a la totali-
tat a la Proposta de resolució per presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la proposició de llei de modifica-
ció de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim 
electoral general, amb N.T. 270-00006/09.

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP del Partit Popular de Catalunya

De retorn de la Proposta.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2011

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 2/2011, d’economia 
sostenible
Tram. 270-00007/09

Esmenes a la totalitat
Reg. 13663, 13853 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 07.06.2011

Esmena presentada pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya (reg. 13663)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament, 
d’acord amb allò que preveuen els articles 104 i següents 
del Reglament de la Cambra, presenta ESMENA a la to-
talitat a la Proposta de resolució per presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la proposició de llei de modifi-
cació de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia soste-
nible, amb N.T. 270-00007/09.
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Interpel·lació al Govern sobre la política re-
tributiva dels consellers, els alts càrrecs, el 
personal eventual, el personal directiu de 
les empreses públiques, i els diputats i al-
tres càrrecs electes de les administracions 
públiques catalanes
Tram. 300-00058/09

Presentació
Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència
Reg. 14287 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 10.06.2011

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, representant del Subgrup Parla-
mentari de Solidaritat Catalana per la Independència, 
d’acord amb el que estableix l’article 138 del Reglament 
del Parlament, presenta la interpel·lació següent al Go-
vern per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de 
tenir lloc els propers dies 15 i 16 de juny de 2011.

– Quin es el capteniment del Govern en relació a la po-
lítica retributiva dels Consellers, alts càrrecs, eventuals, 
personal directiu de les empreses públiques així com 
dels diputats del Parlament i d’altres càrrecs electes de 
les administracions públiques catalanes?

Palau del Parlament, 10 de juny de 2011

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI

Interpel·lació al Govern sobre la qualitat de-
mocràtica
Tram. 300-00059/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 14291 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 10.06.2011

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 138 del 
Reglament del Parlament, presenta la interpel·lació se-
güent al Govern per tal que sigui substanciada en el Ple 
que ha de tenir lloc els propers dies 15 i 16 de juny.

– Sobre qualitat democràtica.

Palau del Parlament, 10 de juny de 2011

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre el compliment 
del principi de seguretat jurídica
Tram. 300-00056/09

Presentació
María José Garcia Cuevas, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 14200 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 10.06.2011

A la Mesa del Parlament

Maria José Garcia Cuevas, diputada del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament, 
d’acord amb el que disposa l’article 138 del Reglament 
de la Cambra, presenta la següent interpel·lació al Go-
vern per tal que sigui substanciada en el ple que s’ha de 
celebrar els propers dies 15 i 16 de juny d’enguany: 

– Quines actuacions es pensen impulsar des de la vice-
presidència del Govern de la Generalitat pel que fa al 
compliment del principi de seguretat jurídica contemplat 
a la Constitució espanyola de 1978 i la seva relació amb 
l’Estat de Dret?

Palau del Parlament, 8 de juny de 2011

Maria José Garcia Cuevas

Interpel·lació al Govern sobre l’espai català 
de comunicació
Tram. 300-00057/09

Presentació
Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 14272 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 10.06.2011

A la Mesa del Parlament

Carmel Mòdol i Bresolí, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 138 del Reglament del Parlament, 
presenta la interpel·lació següent al Govern per tal que si-
gui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers 
dies 15 i 16 de juny.

– Quin és el capteniment del Govern sobre l’espai català 
de comunicació?

Palau del Parlament, 9 de juny de 2011

Carmel Mòdol i Bresolí
Diputat del GP d’ERC
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4. INFORMACIÓ

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.12. COMISSIONS ESPECÍFIQUES DE SEGUIMENT

Composició de la Comissió de Polítiques de 
Joventut
Tram. 411-00002/09

Proposta d’incorporació d’especialistes o tèc-
nics
Reg. 14072 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.06.2011
Tramitació: Comissió de Polítiques de Joventut

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Laura Massana Mas, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb 
l’article 54.3.d del Reglament sobre la incorporació de 
representants d’entitats i grups vinculats a l’àmbit de la 
Comissió de les Polítiques de Joventut, proposen la subs-
titució –atesa la seva renúncia– de la Sra. Janet Sanz Cid, 
pel Sr. Miguel Ángel Díaz González, portaveu de Joves 
d’Esquerra Verda - Joves amb Iniciativa.

Palau del Parlament, 3 de juny de 2011

Dolors Camats Luis Laura Massana Mas
Portaveu del GP d’ICV-EUiA Diputada del GP d’ICV-EUiA

4.45.13. COMISSIONS ESPECÍFIQUES D’ESTUDI

Composició de la Comissió d’Estudi d’un 
Nou Model de Finançament basat en el Con-
cert Econòmic
Tram. 406-00001/09

Adscripció de diputats del Subgrup Parla-
mentari de Solidaritat Catalana per la Inde-
pendència
Reg. 13910 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 07.06.2011

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, representant del Subgrup Parla-
mentari de Solidaritat Catalana per la Independència, 
d’acord amb el que estableix el Reglament del Parla-
ment, comunica la designació del diputat Uriel Bertran 
i Arrué com a representant del nostre Subgrup a la Co-
missió d’estudi d’un nou model de finançament basat en 
el concert econòmic (CENMFCE).

Palau del Parlament, 1 de juny de 2011

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
de mobilitat
Tram. 300-00060/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 14300 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 10.06.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 138 
del Reglament del Parlament, presenta la interpel·lació 
següent al Govern per tal que sigui substanciada en el 
Ple que ha de tenir lloc els propers dies 15 i 16 de juny 
de 2011.

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb les 
polítiques de mobilitat?

Palau del Parlament, 10 de juny de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
mediambientals
Tram. 300-00061/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 14301 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 10.06.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 138 
del Reglament del Parlament, presenta la interpel·lació 
següent al Govern per tal que sigui substanciada en el 
Ple que ha de tenir lloc els propers dies 15 i 16 de juny 
de 2011.

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb les 
polítiques mediambientals?

Palau del Parlament, 10 de juny de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC
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Adscripció de diputats del Subgrup Parlamen-
tari Ciutadans
Reg. 13984 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 07.06.2011

A la Mesa del Parlament de Catalunya

Albert Rivera Díaz, portaveu del Subgrup Parlamentari 
Ciutadans (C’s), d’acord amb allò que disposa el Regla-
ment de la Cambra, us fa avinent la seva designació com 
a membre de la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de 
Finançament basat en el Concert Econòmic.

Palau del Parlament, 1 de juny de 2011

Albert Rivera Díaz
Portaveu Subgrup C’s

Membres designats pel Govern 
Reg. 13986 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 07.06.2011

A la secretària general

En resposta al vostre escrit de data 1 de juny, en què em 
comuniqueu l’acord de la Mesa de Parlament relatiu a 
la composició de la Comissió d’Estudi d’un Nou Model 
de Finançament basat en el Concert Econòmic, us faig 
saber que els membres designats des del Govern de la 
Generalitat per formar-ne part són els següents: 

– Sr Francesc Homs i Molist

– Sra. M. Àngels Barbarà Fondevila

– Sra. Georgina Arderiu Munill

– Sr. Albert Carreras de Odriozola

– H. Sr. Lluís Franco i Sala

Perquè en tingueu coneixement.

Barcelona, 1 de juny de 2011

Joan Auladell Fontseca

Designació de la presidència i adscripció de 
diputats del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió
Reg. 13999 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 07.06.2011

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 41.2 del Reglament 
del Parlament, i l’acord pres per la Mesa del Parlament, 
escoltada la Junta de Portaveus els hi comuniquem els 
diputats del Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
adscrits a la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Fi-
nançament basat en el Concert Econòmic.

Comissió d’Estudi d’un Nou Model de 
Finançament basat en el concert Econòmic 
Jordi Turull i Negre

Ramon Espadaler i Parcerisas

Antoni Fernàndez Teixidó

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 13939 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 07.06.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix el Reglament del Parlament, comunica 
que els diputats Joan Puigcercós i Boixassa i Sergi de los 
Ríos i Martínez han estat designats membres de la Co-
missió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat 
en el Concert Econòmic (NT. 408-00005/09).

Palau del Parlament, 1 de juny de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
Socialista
Reg. 13948 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 07.06.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, proposa els diputats següents com a membres 
a de la Comissió d’Estudi d’un nou model de finança-
ment basat en el concert econòmic: 

– Joaquim Nadal i Farreras

– Rocio Martinez-Sampere Rodrigo

– Suplent: Miquel Iceta i Llorens

Palau del Parlament, 1 de juny de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Adscripció de diputats del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa
Reg. 13950 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 07.06.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, proposa els diputats Sr. Joan Herrera i Torres i 
Sr. Joan Boada i Masoliver com a membres de la comis-
sió d’estudi d’un nou model de finançament basat en el 
concert econòmic (CENMFCE). I en cas de substitució 
d’algú dels diputats al Sr. Jaume Bosch i Mestres.

Palau del Parlament, 1 de juny de 2011

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA
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Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

Joan Boada Masoliver

Joan Herrera Torres

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya

Sergi de los Ríos i Martínez

Joan Puigcercós i Boixassa

Subgrup Parlamentari de Ciutadans

Albert Rivera Díaz

Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la In-
dependència

Uriel Bertran Arrué

Membres designats pel Govern

Georgina Arderiu Munill

Maria Àngels Barbarà i Fondevila

Albert Carreras de Odriozola 

Lluís Franco i Sala

Francesc Homs i Molist

El Grup Parlamentari de Convergència i Unió, al qual ha 
correspost la presidència de la Comissió, de conformitat 
amb l’article 41.2 del Reglament del Parlament i l’Acord 
de la Mesa del Parlament de l’1 de juny de 2011, ha de-
signat president el diputat Jordi Turull i Negre, el qual ha 
estat ratificat per la Comissió.

La Comissió té un òrgan rector unipersonal, integrat pel 
president, que presideix i ordena els treballs de la Co-
missió. Així mateix, el lletrat que ha d’assistir la Comis-
sió ha de fer les funcions de secretari, als efectes d’aixe-
car l’acta de les sessions i d’expedir, amb el vistiplau del 
president, les certificacions que correspongui.

Palau del Parlament, 3 de juny de 2011

El lletrat de la Comissió El president de la Comissió 
Antoni Bayona Rocamora Jordi Turull i Negre 

4.48. INTERGRUPS PARLAMENTARIS

Composició de l’Intergrup per la Pau i la Lli-
bertat al Sàhara
Tram. 413-00001/09

Constitució i elecció del coordinador

Intergrup per la Pau i la Llibertat al Sàhara

El dia 1 de juny de 2011 s’ha constituït l’Intergrup per la 
Pau i la Llibertat al Sàhara. De conformitat amb l’article 
62.3 del Reglament del Parlament, és integrat pels mem-
bres següents: 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Neus Munté i Fernàndez

Així mateix el Grup Parlamentari proposa al diputat Jor-
di Turull i Negre com President de la Comissió

Palau del Parlament, 1 de juny de 2011

Oriol Pujol i Ferrusola
President del G. P. de CiU

Adscripció de diputats del Grup parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 14005 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 07.06.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que preveu l’article 41, apartat 2, del Reglament de la 
Cambra, comunica que els membres del esmentat grup 
parlamentari en el sí de la Comissió d’Estudi d’un Nou 
Model de Finançament basat en el Concert Econòmic 
(N.T. 408-00004/09), són els següents: 

– Excma. Sra. Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

– Il. Sr. Josep Enric Millo i Rocher

Com a membres suplents, es designen els diputats Sr. 
Santi Rodríguez i Serra i el Sr. José Antonio Coto Ro-
quet.

Atentament,

Palau del Parlament, 2 de juny de 2011

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu

Constitució i ratificació del president

Comissió d’Estudi d’un Nou Model de 
Finançament basat en el Concert Econòmic

El dia 3 de juny de 2011 a les onze del matí, en la sessió 
que ha convocat la presidenta del Parlament, s’ha cons-
tituït la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finança-
ment basat en el Concert Econòmic.

La Comissió és integrada, de conformitat amb l’article 
40.1 del Reglament del Parlament i l’Acord de la Mesa 
del Parlament de l’1 de juny de 2011, pels membres se-
güents: 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Ramon Espadaler i Parcerisas

Antoni Fernández Teixidó

Jordi Turull i Negre

Grup Parlamentari Socialista

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo

Joaquim Nadal i Farreras

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Josep Enric Millo i Rocher

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez
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dors, el cost del qual vindrà determinat pels mòduls fi-
xats per la Generalitat i el nombre d’assumptes atesos.

La garantia de la previsió de recursos suficient, per a 
l’assistència jurídica gratuïta a les persones que neces-
siten aquest servei, ve donada per la declaració expressa 
al projecte, pel seu caràcter de crèdits ampliables fins a 
una quantitat igual a les obligacions que sigui preceptiu 
reconèixer.

Barcelona, 3 de juny de 2011

M. Pilar Fernández Bozal
Consellera de Justícia

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Resolució 59/IX,  
sobre la construcció del nou edifici judicial 
de Tarragona
Tram. 290-00052/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 14074 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 07.06.2011

A la Mesa de la Comissió

Núm. d’expedient: 290-00052/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 59/IX, so-
bre la construcció del nou edifici judicial de Tarragona.

D’acord amb el que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 59/IX, sobre la construcció 
del nou edifici judicial de Tarragona (núm. tram. 290-
00052/09), us informo del següent: 

Totes les actuacions d’inversió relatives al projecte del 
nou edifici judicial de Tarragona, que executi el Depar-
tament de Justícia, s’han d’efectuar de conformitat amb 
el seu estat de tramitació administrativa. En aquest cas, 
el projecte redactat ha estat sotmès al tràmit de llicència 
d’obres municipal, i és per això que l’Ajuntament ha re-
querit la presentació d’un estudi de mobilitat obligada. 
Aquest estudi constitueix un component de la inversió 
com a actuació preparatòria, que està inclòs en les do-
tacions pressupostàries per a l’exercici 2011 del Projecte 
de llei de pressupostos de la Generalitat, en el marc de 
l’encàrrec a GISA.

Barcelona, 3 de juny de 2011

M. Pilar Fernández Bozal
Consellera de Justícia

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Grup Parlamentari Socialista

Mònica Lafuente de la Torre

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Rafael Luna Vivas

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

Hortènsia Grau Juan

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya

Pere Aragonès i Garcia

Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la In-
dependència

Antoni Strubell i Trueta

L’Intergrup, d’acord amb l’article 62.3 del Reglament del 
Parlament, ha elegit coordinador el diputat Pere Arago-
nès i Garcia.

Palau del Parlament, 1 de juny de 2011

El coordinador de l’Intergrup
Pere Aragonès i Garcia

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 56/IX,  
sobre els recursos destinats a garantir l’as-
sistència jurídica gratuïta
Tram. 290-00049/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 14073 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 07.06.2011

A la Mesa de la Comissió

Núm. d’expedient: 290-00049/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 56/IX, so-
bre els recursos destinats a garantir l’assistència jurídica 
gratuïta.

D’acord amb el que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de do-
nar compliment a la Resolució 56/IX, sobre els recursos 
destinats a garantir l’assistència jurídica gratuïta (290-
00049/09), us informo del següent: 

El Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per a l’any 2011, presentat al Parlament el 
proppassat 31 de maig de 2011, en el seu article 8.2.a, 
conté expressament la menció als crèdits de les partides 
pressupostàries per al torn d’ofici d’advocats i procura-
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Sol·licitud de sessió informativa de la comis-
sió corresponent amb el conseller d’Interior 
sobre la intervenció dels Mossos d’Esqua-
dra a la plaça de Catalunya de Barcelona el 
27 de maig de 2011
Tram. 354-00040/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Interior, en la sessió núm. 7, del 08.06.2011 
(DSPC-C 91).

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Interior amb el conseller d’Interi-
or sobre la intervenció policial a la plaça de 
Catalunya de Barcelona del 27 de maig de 
2011
Tram. 354-00041/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Interior, en la sessió núm. 7, del 08.06.2011 
(DSPC-C 91).

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Confederació Espanyola de 
Caixes d’Estalvis amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de mesures en 
l’àmbit hipotecari
Tram. 352-00017/09

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 7 de la Mesa de la Comissió 
de Justícia, tinguda el 02.06.2011.

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre l’actuació del seu departament amb 
relació als incidents de la plaça de Catalu-
nya de Barcelona del 27 de maig de 2011
Tram. 354-00037/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Interior, en la sessió núm. 7, del 08.06.2011 
(DSPC-C 91).

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Interior amb el conseller d’Interi-
or sobre l’operació de desallotjament de la 
plaça de Catalunya de Barcelona del 27 de 
maig de 2011
Tram. 354-00038/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Interior, en la sessió núm. 7, del 08.06.2011 
(DSPC-C 91).

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre l’operació de desallotjament de la pla-
ça de Catalunya de Barcelona i d’altres llocs 
de Catalunya del 27 de maig de 2011
Tram. 354-00039/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Interior, en la sessió núm. 7, del 08.06.2011 
(DSPC-C 91).
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Fòrum de síndics, síndiques, 
defensors i defensores locals de Catalunya 
amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei 1/2000, 
d’enjudiciament civil
Tram. 352-00040/09

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 7 de la Mesa de la Comissió 
de Justícia, tinguda el 02.06.2011.

Proposta de compareixença d’Adolf Todó, 
director general de Catalunya Caixa, amb 
relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposi-
ció de llei de modificació de la Llei 1/2000, 
d’enjudiciament civil
Tram. 352-00042/09

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 7 de la Mesa de la Comissió 
de Justícia, tinguda el 02.06.2011.

Proposta de compareixença de Marisa 
Amugu, afectada per l’actual procediment 
d’execució hipotecària, amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de mesu-
res contra el sobreendeutament personal i 
familiar i de protecció enfront de procedi-
ments d’execució que afecten l’habitatge 
habitual
Tram. 352-00048/09

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 7 de la Mesa de la Comissió 
de Justícia, tinguda el 02.06.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Confederació Espanyola de 
Caixes d’Estalvis amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 352-00022/09

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 7 de la Mesa de la Comissió 
de Justícia, tinguda el 02.06.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Confederació Espanyola de 
Caixes d’Estalvis amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de mesures 
contra el sobreendeutament personal i fami-
liar i de protecció enfront de procediments 
d’execució que afecten l’habitatge habitual
Tram. 352-00028/09

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 7 de la Mesa de la Comissió 
de Justícia, tinguda el 02.06.2011.

Proposta de compareixença de Marisa 
Amugu, afectada pel procediment d’execu-
ció hipotecària, amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de mesures en 
l’àmbit hipotecari
Tram. 352-00035/09

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 7 de la Mesa de la Comissió 
de Justícia, tinguda el 02.06.2011.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Fòrum de Síndics, Síndiques, 
Defensors i Defensores Locals de Catalunya 
amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei 1/2000, 
d’enjudiciament civil
Tram. 352-00066/09

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 7 de la Mesa de la Comissió 
de Justícia, tinguda el 02.06.2011.

Proposta de compareixença d’Adolf Todó, 
director general de Catalunya Caixa, amb 
relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposi-
ció de llei de modificació de la Llei 1/2000, 
d’enjudiciament civil
Tram. 352-00068/09

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 7 de la Mesa de la Comissió 
de Justícia, tinguda el 02.06.2011.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de les direccions funcionals de l’Ofici-
na Antifrau de Catalunya davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè informin de les 
activitats de l’Oficina del 2010 i el 2011

Tram. 356-00060/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 6, 
tinguda el 08.06.2011 (DSPC-C 89).

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana d’Or-
ganitzacions No Governamentals per al 
Desenvolupament davant la Comissió de 
Cooperació i Solidaritat perquè informi so-
bre els objectius de la Federació
Tram. 356-00096/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 12011).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cooperació i 
Solidaritat, sessió del 02.06.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Fòrum de Síndics, Síndiques, 
Defensors i Defensores Locals de Catalunya 
amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei de mesures contra el sobre-
endeutament personal i familiar i de protec-
ció enfront de procediments d’execució que 
afecten l’habitatge habitual
Tram. 352-00053/09

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 7 de la Mesa de la Comissió 
de Justícia, tinguda el 02.06.2011.

Proposta de compareixença d’Adolf Todó, 
director de Catalunya Caixa, amb relació a 
la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de mesures contra el sobreendeutament 
personal i familiar i de protecció enfront de 
procediments d’execució que afecten l’habi-
tatge habitual
Tram. 352-00055/09

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 7 de la Mesa de la Comissió 
de Justícia, tinguda el 02.06.2011.

Proposta de compareixença de Marisa 
Amugu, afectada per un procediment d’exe-
cució hipotecària, amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 352-00061/09

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 7 de la Mesa de la Comissió 
de Justícia, tinguda el 02.06.2011.
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va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, Jordi Cañas Pérez, del 
Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 13615).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 02.06.2011.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Societat Catalana de Dret 
Sanitari davant la Comissió de Salut per a 
donar a conèixer la institució i els seus ob-
jectius
Tram. 356-00106/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Cristina Iniesta i Blasco, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Josep M. Sabaté Guasch, del 
Grup Parlamentari Socialista, Eva García i Rodríguez, 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, Jordi Cañas Pérez, del 
Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 13615).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 02.06.2011.

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants de la Cambra de Comerç Catalu-
nya Israel davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació perquè presentin la nova etapa 
d’aquesta entitat
Tram. 356-00110/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Carles Pellicer i Punyed, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Jaume Collboni Cuadra-
do, del Grup Parlamentari Socialista, Santi Rodríguez 
i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, Laura Massana Mas, del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, Oriol Amorós i March, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Uriel Bertran 
Arrué, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana 
per la Independència (reg. 14023).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 08.06.2011.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Societat Espanyola de Pneu-
mologia i Cirurgia Toràcica davant la Comis-
sió de Salut perquè exposi el document de 
consens sobre el tabaquisme
Tram. 356-00103/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Cristina Iniesta i Blasco, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Josep M. Sabaté Guasch, del 
Grup Parlamentari Socialista, Eva García i Rodríguez, 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, Jordi Cañas Pérez, del 
Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 13614).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 02.06.2011.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Comitè Nacional per a la pre-
venció del Tabaquisme davant la Comissió 
de Salut perquè exposi el document de con-
sens sobre el tabaquisme
Tram. 356-00104/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Cristina Iniesta i Blasco, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Josep M. Sabaté Guasch, del 
Grup Parlamentari Socialista, Eva García i Rodríguez, 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, Jordi Cañas Pérez, del 
Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 13614).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 02.06.2011.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Acadèmia de Ciències Mèdi-
ques i de la Salut de Catalunya i de Balears 
davant la Comissió de Salut per a donar a 
conèixer la institució i els seus objectius
Tram. 356-00105/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Cristina Iniesta i Blasco, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Josep M. Sabaté Guasch, del 
Grup Parlamentari Socialista, Eva García i Rodríguez, 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari d’Iniciati-
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Sessió informativa de la Comissió d’Empre-
sa i Ocupació amb el conseller d’Empresa 
i Ocupació sobre la situació de Yamaha de 
Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental)
Tram. 355-00032/09

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 6 de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació, del 08.06.2011 (DSPC-C 90).

Sessió informativa de la Comissió d’Interi-
or amb el conseller d’Interior sobre les ope-
racions policials a la plaça de Catalunya de 
Barcelona i a la plaça de Ricard Vinyes de 
Lleida del 27 de maig de 2011
Tram. 355-00035/09

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 7 de la Comis-
sió d’Interior, del 08.06.2011 (DSPC-C 91).

Sessió informativa de la Comissió de Cultu-
ra i Llengua amb el conseller de Cultura so-
bre la reorganització de l’estructura cultural 
pública
Tram. 355-00036/09

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller del Departa-
ment de Cultura (reg. 14060).

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 06.06.2011.

Sessió informativa de la Comissió d’Interior 
amb el conseller d’Interior sobre l’operació 
policial de desallotjament de la plaça de Ca-
talunya de Barcelona del 27 de maig de 2011
Tram. 355-00037/09

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Interior, en la sessió núm. 7, del 08.06.2011 
(DSPC-C 91).

Sol·licitud de compareixença d’Antoni Argent 
Ballús, president de l’Associació Educati-
va i Formativa Tbclass, davant la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats perquè informi 
sobre el projecte educatiu «Millorem»
Tram. 356-00111/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Daniel Font i Cardona, del Grup Parlamenta-
ri Socialista (reg. 14071).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats, sessió del 03.06.2011.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió de Políti-
ques de Joventut amb el conseller de Ben-
estar Social i Família per a informar sobre 
els objectius i les actuacions que ha d’im-
pulsar en l’àmbit de les polítiques adreça-
des als joves
Tram. 355-00014/09

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 3 de la Comissió 
de Polítiques de Joventut, del 08.06.2011 (DSPC-C 92).

Sessió informativa de la Comissió d’Empre-
sa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i 
Ocupació sobre el tancament de l’empresa 
Yamaha de Palau-solità i Plegamans (Vallès 
Occidental) i sobre les accions per a afron-
tar la situació del sector
Tram. 355-00031/09

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 6 de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació, del 08.06.2011 (DSPC-C 90).
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Sessió informativa de la Comissió d’Afers 
Institucionals amb la directora de l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades per a pre-
sentar la memòria corresponent al 2010
Tram. 359-00006/09

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 6 de la Comis-
sió d’Afers Institucionals, del 08.06.2011 (DSPC-C 89).

4.55. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15. CONVOCATÒRIES

Sessió plenària núm. 12 

Convocada per al dia 15 de juny de 2011

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 63.2 i 3 del Reglament, us convoco 
a la sessió següent del:

Ple del Parlament

15 de juny de 2011

10.00 h

Saló de Sessions

Ordre del dia

1. Preguntes amb resposta oral. Seran substanciades el 
dia 15 de juny, a les 10.00 h.) 

2. Homenatge en memòria de l’exdiputat Jordi Solé i 
Tura. Tram. 401-00010/09. Junta de Portaveus. Substan-
ciació. 

3. Comunicació al Ple de la composició de les meses de 
les comissions (art. 41.2 del Reglament). 

4. Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2011. Tram. 200-00005/09. Govern de 
la Generalitat. Debat i votació de les esmenes a la totali-
tat del projecte. (Text presentat: BOPC 78, 3.) 

5. Projecte de llei de mesures fiscals i financeres. Tram. 
200-00006/09. Govern de la Generalitat. Debat de tota-
litat i votació de les esmenes a la totalitat. (Text presen-
tat: BOPC 79, 3.) 

6. Interpel·lació al Govern sobre el Pla estratègic per a 
modernitzar la justícia. Tram. 300-00052/09. Grup Par-
lamentari Socialista. Substanciació. 

7. Interpel·lació al Govern sobre el compliment del prin-
cipi de seguretat jurídica. Tram. 300-00056/09. María 
José Garcia Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya. Substanciació. 

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 7 de la Comis-
sió d’Interior, del 08.06.2011 (DSPC-C 91).

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença del director general per a la 
Immigració davant la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració per a informar sobre la 
política d’immigració
Tram. 357-00010/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 6 de la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració, del 07.06.2011 
(DSPC-C 88).

Compareixença del director general per a la 
Immigració davant la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració per a informar sobre el 
desplegament de la Llei 10/2010, el compli-
ment del Pacte nacional per a la immigració 
i les accions amb relació al Reglament de la 
Llei d’estrangeria
Tram. 357-00051/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració en la sessió 
núm. 3, tinguda el 05.04.2011 (DSPC-C 50).

Compareixença de representants de les di-
reccions funcionals de l’Oficina Antifrau de 
Catalunya davant la Comissió d’Afers Insti-
tucionals perquè informin de les activitats 
de l’Oficina del 2010 i el 2011
Tram. 357-00052/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 6, 
tinguda el 08.06.2011 (DSPC-C 89).
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4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS

Informe i valoració del Consell de l’Audiovi-
sual de Catalunya sobre el pluralisme en la 
televisió i la ràdio durant la campanya de les 
eleccions municipals del 2011
Tram. 337-00009/09

Presentació
President, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
Reg. 13834 / Coneixement i tramesa a la 
Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: 
Mesa del Parlament, 07.06.2011

A la presidenta del Parlament

Em plau de fer-vos a mans l’Informe específic de plura-
lisme a la televisió i a la ràdio durant la campanya de les 
eleccions municipals 2011, del 6 al 20 de maig de 2011.

Així mateix us trametem la Valoració del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya (aprovada en sessió de 30 de 
maig de 2011) perquè en tingueu coneixement i als efec-
tes oportuns.

Ben cordialment,

Barcelona, 30 de maig de 2011

Ramon Font Bové

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Cessament d’un funcionari interí

Acord
Mea del Parlament, sessió del 07.06.2011

Secretaria general

La Mesa del Parlament, en la sessió del 22 de juny de 
2010, va acordar nomenar Raül Flores Herranz periodis-
ta interí del Parlament perquè ocupés de manera provi-
sional el lloc de treball de periodista, grup A1, nivell 13, 
amb efectes a partir de la data de presa de possessió i 
fins a la incorporació efectiva de la persona titular de la 
plaça.

8. Interpel·lació al Govern sobre l’espai català de comu-
nicació. Tram. 300-00057/09. Carmel Mòdol i Bresolí, 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya. Substanciació. 

9. Interpel·lació al Govern sobre la política retributi-
va dels consellers, els alts càrrecs, el personal eventu-
al, el personal directiu de les empreses públiques, i els 
diputats i altres càrrecs electes de les administracions 
públiques catalanes. Tram. 300-00058/09. Subgrup Par-
lamentari de Solidaritat Catalana per la Independència. 
Substanciació. 

10. Interpel·lació al Govern sobre la qualitat democràti-
ca. Tram. 300-00059/09. Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. 
Substanciació. 

11. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de mobi-
litat. Tram. 300-00060/09. Grup Parlamentari Socialis-
ta. Substanciació. 

12. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques mediam-
bientals. Tram. 300-00061/09. Grup Parlamentari Soci-
alista. Substanciació. 

13. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les polítiques d’habitatge. Tram. 302-00039/09. Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. De-
bat i votació. 

14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l’aplicació de les polítiques públiques per a fer efectiu el 
dret a l’habitatge. Tram. 302-00040/09. Salvador Milà i 
Solsona, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat i vota-
ció. 

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l’educació primària. Tram. 302-00041/09. Grup Parla-
mentari Socialista. Debat i votació. 

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les mesures previstes per a evitar el vandalisme i la 
delinqüència en les celebracions esportives. Tram. 302-
00042/09. Subgrup Parlamentari Ciutadans. Debat i vo-
tació. 

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les actuacions previstes en matèria de turisme. Tram. 
302-00043/09. Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya. Debat i votació. 

Palau del Parlament, 10 de juny de 2011

Núria de Gispert i Català
La presidenta del Parlament
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fer replantejar els terminis en què s’havia previst assolir 
l’esmentat programa.

En aquest moment, atès que el programa específic es-
tablert amb motiu de l’edició del llibre de la VIII legis-
latura no s’ha pogut aplicar completament a causa del 
volum documental de la VIII legislatura, el cap del De-
partament d’Edicions proposa que s’ampliï el període de 
nomenament d’Estanislao Peinado Ruiz perquè continuï 
ocupant el lloc de treball d’editor.

Atès el que disposa l’article 36.3 dels Estatuts del règim i 
el govern interiors del Parlament de Catalunya.

Vist que s’ha portat a terme el tràmit que estableixen els 
Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de 
Catalunya amb relació a l’òrgan de representació del per-
sonal del Parlament.

Fent ús de les competències que li atribueixen els Es-
tatuts del règim i el govern interiors del Parlament de 
Catalunya, la Mesa del Parlament

Acorda:

Prorrogar, fins al 31 de gener de 2012, el nomenament 
d’Estanislao Peinado Ruiz com a funcionari interí de 
l’escala especial d’editors del Cos d’Administradors Par-
lamentaris del Parlament, perquè ocupi el lloc de treball 
d’editor, grup C1, nivell 8, del Departament d’Edicions.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrati-
va, es pot interposar, d’acord amb el que estableix la Llei 
de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurí-
dic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, modificada per la Llei de l’Estat 
4/1999, del 13 de gener, un recurs potestatiu de reposició 
davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes a 
comptar de l’endemà d’haver estat publicat en el Butlletí 
Oficial del Parlament de Catalunya, o bé un recurs con-
tenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Admi-
nistrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà d’ha-
ver estat publicat en el Butlletí Oficial del Parlament de 
Catalunya, d’acord amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa admi-
nistrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la 
defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 7 de juny de 2011

La secretària general
Imma Folchi i Bonafonte

Atès que el 8 de juny de 2011 es produirà la incorporació 
efectiva de la persona titular de la plaça i, en conseqüèn-
cia, finalitzen les causes que motivaren el nomenament 
interí de Raül Flores Herranz.

Fent ús de les competències que li atribueixen els Es-
tatuts del règim i el govern interiors del Parlament de 
Catalunya, la Mesa del Parlament

Acorda:

Fer cessar Raül Flores Herranz com a funcionari interí 
periodista del Parlament, amb efectes del dia 8 de juny 
de 2011.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administra-
tiva, es pot interposar, de conformitat amb el que es-
tableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 
de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs potestatiu 
de reposició davant la Mesa del Parlament, en el termi-
ni d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació de 
l’acord, o bé un recurs contenciós administratiu, davant 
la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superi-
or de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a 
comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de con-
formitat amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin pertinent per a la 
defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 7 de juny de 2011

La secretària general
Imma Folchi i Bonafonte

Pròrroga del nomenament d’un funcionari 
interí

Acord
Mesa del Parlament, sessió del 07.06.2011

Secretaria general

Per acord de la Mesa de la Diputació Permanent del Par-
lament de data 2 de desembre de 2010, es va prorrogar, 
fins al 31 de juliol de 2011, el nomenament d’Estanislao 
Peinado Ruiz com a funcionari interí de l’escala especi-
al d’editors del Cos d’Administradors Parlamentaris del 
Parlament, perquè ocupés el lloc de treball d’editor, grup 
C1, nivell 8, del Departament d’Edicions i s’encarregués 
del programa específic establert amb motiu de l’edició 
del llibre de la VIII legislatura.

Aquesta pròrroga es va proposar amb motiu de la palesa 
acumulació de tasques del Departament d’Edicions, da-
vant la concurrència de la implementació d’un nou pro-
gramari, d’una nova aplicació que permetria l’estandar-
dització de la tramitació parlamentària, i de l’edició de 
les publicacions oficials en format EPUB (lector de lli-
bres digitals) amb l’inici de la nova legislatura, que van 
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Objecte: servei d’atenció de visites i de la botiga del Par-
lament de Catalunya durant els caps de setmana i els dies 
festius

Empresa adjudicatària: Euro-Tomb Barcelona, SL

Import del contracte: 

– 44.250 euros, per l’execució del contracte que comprèn 
totes les despeses definides per la clàusula 9.1 del plec de 
clàusules administratives (18% d’IVA exclòs).

– 921,87 euros, per cada dia de servei realitzat, que, si 
escau, caldrà multiplicar pels quaranta-vuit dies de pre-
visió màxima de realització del servei (18% d’IVA ex-
clòs).

Data de formalització: 1 de juny de 2011

Palau del Parlament, 6 de juny de 2011

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general

4.90.15. CONTRACTACIÓ

Contractació del servei d’atenció de visites i 
de la botiga del Parlament de Catalunya du-
rant els caps de setmana i els dies festius
Tram. 615-00001/09

Formalització del contracte

Secretaria general

Anunci

D’acord amb el que estableix la clàusula 34.1 del plec de 
clàusules administratives del contracte del servei d’aten-
ció de visites i de la botiga del Parlament de Catalunya 
durant els caps de setmana i els dies festius, es fa pública 
la formalització d’aquest contracte.

Sistema de licitació: procediment obert, tramitació or-
dinària

Expedient: 615-00001/09
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	Proposta de resolució sobre el compliment del Pacte de salut de Tarragona
	Tram. 250-00403/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el suport a la banca ètica
	Tram. 250-00404/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el garantiment d’una solució per a evitar el pas de vehicles pesants pel centre de Sant Julià de Vilatorta (Osona)
	Tram. 250-00405/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la constitució de l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball i el desenvolupament del Cos de Subinspectors de Seguretat i Salut en el Treball
	Tram. 250-00406/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el manteniment del servei d’urgències als centres d’atenció primària de Breda, Hostalric i Anglès (Selva)
	Tram. 250-00407/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el conveni de col·laboració entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l’Ajuntament de Castelló d’Empúries (Alt Empordà) per a traslladar el fons del Centre de Documentació del Parc Natur
	Tram. 250-00408/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’increment de la freqüència de pas dels autobusos de la línia L1172 entre Sant Quintí de Mediona i Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
	Tram. 250-00409/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el desplegament de la Llei 11/2010, de l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball
	Tram. 250-00410/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la destinació de la caserna de la Guàrdia Civil de Sant Quintí de Mediona (Alt Penedès) a l’Agrupació de Defensa Forestal de l’Alt Penedès
	Tram. 250-00411/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la represa de les obres de prolongació dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a Terrassa (Vallès Occidental)
	Tram. 250-00412/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’adquisició i l’inici de les obres per a implantar un nou accelerador lineal d’electrons a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida
	Tram. 250-00413/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’obertura d’una oficina de treball de la Generalitat al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona
	Tram. 250-00414/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la creació el 2011 de l’oficina de la víctima d’accidents de trànsit prevista pel Pla de seguretat viària 2011-2013
	Tram. 250-00415/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la incorporació de nous pediatres al CAP La Farigola de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental)
	Tram. 250-00416/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la posició del conjunt monumental del Turó de la Seu Vella de Lleida en la llista de béns susceptibles d’ésser declarats patrimoni mundial
	Tram. 250-00417/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’agilitació de les sol·licituds d’obertura de les noves oficines de farmàcia de l’Àrea Bàsica de Salut Tarragona 4
	Tram. 250-00418/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la restitució de la carretera BP-2427, en l’accés a l’autopista AP-7 a Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès), a l’estat anterior a les obres de reordenació del sistema de peatges a Martorell
	Tram. 250-00419/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’increment de trens entre Barcelona i Lleida per la línia de Manresa
	Tram. 250-00420/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de l’accés ferroviari a la terminal T1 de l’aeroport de Barcelona
	Tram. 250-00421/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de construcció de l’Escola del Bosc de la Pabordia, de Girona
	Tram. 250-00422/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’inici de les obres d’ampliació del CAP Montilivi, de Girona, el 2011
	Tram. 250-00423/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’increment dels efectius del Cos dels Mossos d’Esquadra a Girona
	Tram. 250-00424/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’execució del projecte de construcció de la seu del Cos dels Mossos d’Esquadra a Salt (Gironès)
	Tram. 250-00425/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de construcció d’una escola d’adults a Girona
	Tram. 250-00426/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la creació d’un pla educatiu d’entorn al barri del Pont Major, de Girona
	Tram. 250-00427/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de construcció d’una escola a la Zona 2, de Girona, i d’un institut al sector de Palau, de Girona
	Tram. 250-00428/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’enderrocament de l’edifici antic de l’Escola Pericot, de Girona
	Tram. 250-00429/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de construcció de la nova Escola Pericot, de Girona, a la zona de Montilivi
	Tram. 250-00430/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la mediació amb Piaggio perquè reconsideri la decisió de tancar la planta de Martorelles (Vallès Oriental) i sobre el sector de la motocicleta a Catalunya
	Tram. 250-00431/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el pagament de la subvenció per al pavelló poliesportiu d’Arenys de Munt (Maresme)
	Tram. 250-00433/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el desplegament de la Llei 24/2009, del Síndic de Greuges, i sobre la signatura d’un conveni de col·laboració amb el Govern de l’Estat que permeti al Síndic de Greuges complir les seves funcions en espais de titularitat estatal
	Tram. 250-00434/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’execució de les obres del tractament terciari de les aigües residuals de l’estació depuradora de l’Alt Maresme
	Tram. 250-00435/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el compliment de la Moció 9/IX i sobre les gestions per a mantenir la producció d’Ossa Motor a Catalunya
	Tram. 250-00436/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la renovació dels contractes programa de l’Institut Català de les Dones amb els ens locals per a garantir la continuïtat dels serveis d’atenció i informació a les dones
	Tram. 250-00437/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la redacció del Pla director urbanístic de les infraestructures de transport a la comarca del Maresme
	Tram. 250-00438/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un codi de bones pràctiques administratives
	Tram. 250-00439/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre els preus dels productes venuts als economats dels centres penitenciaris
	Tram. 250-00440/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la senyalització de Badia del Vallès (Vallès Occidental) a les sortides i als carrils de desacceleració de la carretera C-58
	Tram. 250-00441/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el reallotjament de les famílies afectades per la reforma del barri de la Catalana, de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)
	Tram. 250-00442/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de construcció del nou edifici de l’Escola Marta Mata del Vendrell (Baix Penedès)
	Tram. 250-00443/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el projecte constructiu i l’execució de les obres dels nous accessos sud, viari i ferroviari, al port de Barcelona
	Tram. 250-00444/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre les actuacions per a evitar el tancament o la deslocalització d’Ossa Motor i sobre les mesures de suport al sector de la motocicleta
	Tram. 250-00445/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la matriculació dels alumnes de l’escola d’Olesa de Bonesvalls (Alt Penedès) a l’institut de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) i al SES de Begues (Baix Llobregat)
	Tram. 250-00446/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el manteniment dels drets de les famílies que han preinscrit els seus fills a l’institut Mediterrània del Masnou (Maresme)
	Tram. 250-00447/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre les obres d’inici de les obres de construcció de l’Escola Nova de Cervelló (Baix Llobregat)
	Tram. 250-00448/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut de l’Alt Urgell
	Tram. 250-00449/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut de l’Alta Ribagorça
	Tram. 250-00450/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut de la Cerdanya
	Tram. 250-00451/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del Pallars Jussà - Pallars Sobirà
	Tram. 250-00452/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut de l’Hospitalet i el Prat de Llobregat
	Tram. 250-00453/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del Baix Camp
	Tram. 250-00454/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del Baix Penedès
	Tram. 250-00455/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del Tarragonès
	Tram. 250-00456/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut de l’Alt Empordà
	Tram. 250-00457/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del Baix Empordà
	Tram. 250-00458/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del Gironès - Pla de l’Estany - Selva Interior
	Tram. 250-00459/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut de Lleida
	Tram. 250-00460/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del Bages - Solsonès
	Tram. 250-00461/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del Berguedà
	Tram. 250-00462/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut d’Osona
	Tram. 250-00463/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut de l’Alt Penedès
	Tram. 250-00464/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del Garraf
	Tram. 250-00465/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut de l’Anoia
	Tram. 250-00466/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del Maresme
	Tram. 250-00467/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del Barcelonès
	Tram. 250-00468/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut de l’Alt Maresme i la Selva Marítima
	Tram. 250-00469/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del Baix Llobregat
	Tram. 250-00470/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del Baix Llobregat Litoral
	Tram. 250-00471/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del Baix Llobregat Nord
	Tram. 250-00472/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del Baix Montseny
	Tram. 250-00473/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del Baix Vallès
	Tram. 250-00474/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del Vallès Oriental Sector Central
	Tram. 250-00475/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del Vallès Occidental Est
	Tram. 250-00476/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del Vallès Occidental Oest
	Tram. 250-00477/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut de la Garrotxa
	Tram. 250-00478/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del Ripollès
	Tram. 250-00479/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut de l’Altebrat
	Tram. 250-00480/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del Baix Ebre
	Tram. 250-00481/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del Montsià
	Tram. 250-00482/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut de l’Alt Camp i la Conca de Barberà
	Tram. 250-00483/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent de la Comissió Permanent i la Junta General del Consorci Sanitari de Barcelona
	Tram. 250-00484/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el garantiment de la dotació pressupostària a l’Agència Catalana de l’Aigua per a dur a terme actuacions de correcció hidrològica al riu Tenes
	Tram. 250-00485/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el requeriment a l’Agència Catalana de l’Aigua perquè dugui a terme diverses actuacions al delta de la Tordera
	Tram. 250-00486/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el manteniment de la sisena hora a les escoles
	Tram. 250-00487/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la inclusió als pressupostos del 2011 d’una dotació per al compliment del Pla de millora hidràulica i ambiental al riu Tenes
	Tram. 250-00488/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el compliment de la normativa d’estalvi i eficiència energètica en els edificis
	Tram. 250-00489/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’ús de combustibles renovables alternatius i sobre la substitució progressiva de les centrals tèrmiques convencionals per les de cicle combinat
	Tram. 250-00490/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla específic de foment del transport públic
	Tram. 250-00491/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla d’estalvi i eficiència energètica
	Tram. 250-00492/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el coneixement de la situació d’Alstom i sobre les actuacions per a garantir la continuïtat de l’empresa
	Tram. 250-00493/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la inclusió en el pressupost del 2011 d’una partida pressupostària per a l’execució de les obres del nou centre d’atenció primària de la Mina, a Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)
	Tram. 250-00494/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el manteniment dels serveis i els recursos de l’Hospital de Mataró i sobre el funcionament del Consorci Hospitalari de Mataró
	Tram. 250-00495/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut a la Vinyota, a Mollet del Vallès (Vallès Oriental)
	Tram. 250-00496/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’elaboració d’una llei de declaració del parc natural de la conca lacustre de Banyoles (Pla de l’Estany)
	Tram. 250-00497/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el compliment del conveni signat amb l’Agència de Residus de Catalunya i l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera (Vallès Oriental) per al tancament del dipòsit controlat de residus de les Valls
	Tram. 250-00498/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’horari d’atenció del centre d’atenció primària de Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès)
	Tram. 250-00499/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el l’inici del procés d’adjudicació de les obres per a la construcció de la residència i centre de dia Sabadell Parc Central
	Tram. 250-00500/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’establiment d’un conveni entre el Consell de Seguretat Nuclear i la Generalitat per a revisar els criteris d’autorització d’explotació de les centrals nuclears i sobre el traspàs dels fons per residus radioactius que es pague
	Tram. 250-00501/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la subscripció d’un conveni marc de col·laboració entre el Departament d’Interior i el Ministeri de l’Interior en matèria de seguretat nuclear
	Tram. 250-00502/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’impuls i el garantiment de les actuacions del servei d’informació i assessorament sobre el deute hipotecari i la seva col·laboració amb els ens locals i financers
	Tram. 250-00503/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la prolongació de la línia 8 de rodalia fins a Vilafranca del Penedès i sobre l’increment de la freqüència de pas de trens
	Tram. 250-00504/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la publicació en el DOGC de les modificacions de la relació de llocs de treball del personal laboral de l’Administració de la Generalitat
	Tram. 250-00505/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la publicació en el DOGC de les modificacions de la relació de llocs de treball del personal eventual de l’Administració de la Generalitat
	Tram. 250-00506/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la retirada de les restes d’obres, maquinària i línies elèctriques de la desembocadura i del delta de la Tordera pertanyents a la primera fase de construcció de la dessaladora de Blanes (Selva)
	Tram. 250-00507/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre les mesures per a garantir la programació quirúrgica del servei de cirurgia maxil·lofacial de l’Hospital Universitari Joan XXIII, de Tarragona
	Tram. 250-00508/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el manteniment dels recursos per a netejar les aigües del litoral durant la temporada alta de turisme
	Tram. 250-00509/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre les actuacions per a garantir la continuïtat i la producció de Sharp a Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) i sobre el nou expedient de regulació d’ocupació
	Tram. 250-00510/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la presentació del projecte de llei de modificació de la Llei 19/2010, de regulació de l’impost sobre successions i donacions
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